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Resum 

L’estudi d’una reixa de central hidràulica s’ha enfocat en una aplicació concreta de l’anàlisi 

vibracional. L’anàlisi vibracional de tota estructura és important per tal de determinar la 

resposta dinàmica davant excitacions externes, i evitar així situacions de ressonància que 

poden escurçar substancialment la vida útil de la reixa degut per la fatiga. Hi ha dos 

maneres de fer l’estudi comentat, per una banda tenim l’estudi mitjançant simulació i per 

l’altra existeix l’anàlisi experimental. En aquest cas s’ha escollit la vessant experimental per 

tal de donar solucions al tipus de incidències esmentades. 

La necessitat de tractament de dades experimentals ha provocat que s’hagi desenvolupat 

un programa matemàtic amb MATLAB versió 7.10.0. Aquesta aplicació s’ha utilitzat per 

poder realitzar de manera automatitzada tota la part matemàtica que l’anàlisi de 

freqüències pròpies porta implícita al darrera. 

En aquest projecte es realitza l’anàlisi vibracional d’una reixa de central hidroelèctrica amb 

problemes de fissures per fatiga. Per tant, es realitzen les proves experimentals suficients 

per detectar les freqüències pròpies i problemàtiques de la reixa en mal estat. Finalment es 

compara amb un altre anàlisi experimental que la correcció feta a la reixa, millora el 

comportament d’aquesta davant de les fonts excitadores que pugui tenir. 

A part de l’estudi de la reixa en aire per determinar les freqüències pròpies, també s’ha pres 

mesures menys amb menys sensors (per la disponibilitat d’elements de captació 

específics), de la reixa dins de l’aigua. L’objectiu és detectar les primeres freqüències 

pròpies i fer un anàlisis dels transitoris. 

La reixa d’estudi està ubicada dins d’una canonada que evoca a la turbina, subjecta per 

unes rodes a l’estructura cilíndrica. La reixa esta constituïda per una sèrie de platines, 

barres fines verticals, i per tallamars, panells horitzontals de major rigidesa. Després 

d’analitzar les freqüències pròpies de la reixa malmesa es constata el risc de coincidència 

entre aquestes i les freqüències excitadores realitzada per despreniments de vòrtex 

alternatius generats quan és travessada per l’aigua a velocitats elevades. Es comprova que 

els modes de vibració que presenten estan en el mateix pla que el despreniment. 

Es presenta un paquet de mesures per tal de augmentar les freqüències pròpies de 

l’estructura i així evitar una possible ressonància amb les freqüències excitadores. En 

problemàtiques com les esmentades, la solució més destacada passa per fer l’estructura 

més rígida. Finalment el segon estudi demostra que la reixa té les freqüències pròpies en 

rangs més elevats i que l’esmorteïment d’aquestes freqüències és molt més gran. 
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1. Prefaci 

Com estudi del comportament dinàmic, l’anàlisi vibracional de tota l’estructura és molt 

important per tal de prevenir la coincidència de freqüència pròpia i freqüència excitadora 

creada per excitacions externes. Un dels fets més importants és l’obtenció de un disseny 

òptim que garanteixi una pèrdua de càrrega mínima, i per altra banda, s’eviti la situació 

d’acoblament d’ones (ressonància) ja que poden produir efectes destructius en l’estructura. 

Fins no fa masses anys l’estudi de la part dinàmica era omesa en la majoria de dissenys de 

màquines hidràuliques i d’estructures. No hi havia grans metodologies per realitzar estudis 

dinàmics en condicions i únicament es centraven els esforços en l’estudi estàtic. 

Actualment amb un nombre de competidors major i prioritzant l’estalvi econòmic i la fiabilitat 

en les estructures pel què fa a màquines hidràuliques en general, la realització de un estudi 

dinàmic complert s’està convertint en una necessitat essencial per seguir avançant en 

aquests camps. 

Actualment hi ha un elevat nombre de programes que mitjançant la simulació intenten 

resoldre i conèixer d’una manera fiable el comportament de les estructures quan 

interaccionen amb el fluid, i així, obtenir la resposta dinàmica de l’estructura. Un dels 

exemples més clar el trobem amb el programa ANSYS, força utilitzat per aquests estudis. 

Per l’altra vessant, existeix, la anàlisis experimental. Aquesta és una eina molt potent per tal 

de definir totes les freqüències pròpies de l’estructura. Amb un estudi experimental complert 

es pot definir d’una manera molt fiable el comportament que l’estructura tindrà a la realitat 

sota les condicions de treball. Una vegada es te l’estructura analitzada es pot retocar el 

disseny per evitar la ressonància en certes freqüències crítiques per l’estructura, provocar 

que l’esmorteïment sigui molt més gran, inclús augmentar les primeres freqüències pròpies 

a un rang superior al de treball. 

Aquest projecte és una introducció a l’anàlisi del comportament dinàmic/vibratori 

d’estructures. L’estudi experimental és una línia investigadora utilitzada per a la 

caracterització del comportament dinàmic i útil per una optimització de disseny, que en 

aquest cas particular té relació amb una reixa hidràulica. La metodologia relacionada amb 

el tractament de senyals en aquest projecte seguida, també és aplicable en altres camps 

d’estudi, com per exemple el de les màquines hidràuliques. El fet d’haver realitzat un estudi 

dinàmic a una estructura abans de la seva utilització en el medi d’actuació, pot servir per 

prevenir problemes vibracionals durant la vida útil d’aquesta i per tant, evitar els problemes 

derivats que això pot representar a efectes de pèrdues materials i econòmiques. 
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1.1. .Origen del projecte 

Des del departament de Mecànica de Fluids s’ha donat la possibilitat de realitzar un estudi 

dinàmic experimental de una reixa de central Hidroelèctrica. La reixa està ubicada a 

l’interior d’una canonada d’una central hidroelèctrica. 

La anàlisis dinàmic/vibracional no només és utilitzat per màquines hidroelèctriques sinó que 

hi ha altres tipus d’estructures en les qual es pot aplicar aquest estudi. Però amb la 

oportunitat que s’ha presentat al departament, s’estudia una reixa hidroelèctrica, ja que és 

una part fonamental dins d’una central hidroelèctrica i que requereix un estudi dinàmic 

complert. 

Es va comprar i instal·lar una reixa amb un disseny inicial al qual no se li va realitzar un 

estudi dinàmic complert. Un cop instal·lada ha resultat que té ressonància en les condicions 

de operació de la central on està ubicada, produint greus desperfectes estructurals en la 

part central d’aquesta. Per tant, apareix la necessitat de realitzar un estudi dinàmic de 

l’estructura inicial i posteriorment realitzar una proposta de millora del disseny. Aquesta 

millora hauria de permetre que les freqüències pròpies de l’estructura no coincideixin amb 

les freqüències excitadores de la central en règim operacional. Si no fos possible, com a 

mínim hauria de millorar-se el disseny actual reduint els problemes de fatiga que la 

estructura pateix. 

La oportunitat de l’estudi de la reixa crea una altra necessitat com és la de desenvolupar un 

software per el tractament de senyals. Aquest ha de ser capaç, a traves de les senyals 

d’entrada (inputs), realitzar tot el procés que l’estudi dinàmic requereix, des de la recepció 

del les senyals d’entrada (inputs), dur a terme tot el tractament de senyals implícit en el 

càlcul de freqüències pròpies, i generar tots els gràfics i resultats pertinents.  

1.2. Motivació 

L’aplicació de la anàlisis experimental en estructures es una metodologia molt potent que 

en casos contats es pot dur a la pràctica en situació d’estudiant. El fet que hi hagi una 

necessitat real i que s’hagin pogut capturar les suficients dades empíriques com per 

desenvolupar un treball dinàmic complert, és una de les majors motivacions d’aquest 

projecte. 
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A més, l’estudi permet entendre millor alguns dels principals passos a seguir per un disseny 

fiable i econòmic de una reixa de central hidroelèctrica, sotmeses totes elles a una gran 

interacció estructura-fluid. 

Finalment un dels altres punts a recalcar en la motivació del projecte és la oportunitat de 

realitzar una aplicació per poder fer un anàlisis de forma ràpida, senzilla i dinàmica per a 

l’obtenció de resultats mitjançant el MATLAB. Per tant, és una motivació extra 

l’aprenentatge de una eina tan potent en el món de la enginyeria com és el MATLAB. 

1.3. Requeriments previs 

En aquest projecte es necessiten tres tipus de coneixements previs importants: material de 

captació i traspàs de dades, desenvolupament informàtic de l’aplicació per dur a terme la 

anàlisis dinàmic i finalment coneixements conceptuals.  

Els requeriments de material de captació i traspàs de dades consta de els elements de 

captació de les vibracions en aquest cas acceleròmetres, hidròfon, sonòmetre i micròfon. 

També ha d’incorporar un martell per realitzar els impactes en l’estructura, una 

enregistradora per guardar en cintes les dades i finalment una convertidor analògic-digital 

per tractar les dades a l’ordinador. 

Pel que a l’aplicació es refereix, es necessari un software que permeti realitzar l’aplicació. 

En aquest cas el programa MATLAB 7.10.0 és el programa escollit per programar 

l’aplicació  de anàlisis dinàmic. Aquest programa apart de l’estudi dinàmic ha de ser capaç 

de captar les dades o inputs rebuts i de generar els outputs per seguir tractant les dades en 

altres programes. ME’SCOPE es un programa necessari per obtenir de una manera visual 

els modes de vibració de l’estructura. 

Pel que fa als requeriments conceptuals s’ha considerat necessari dedicar una part del 

treball al repàs del conceptes bàsics que aniran apareixent al llarg del projecte. Sobretot pel 

què fa a comportament dinàmic de màquines hidràuliques, mecànica elemental de fluids, 

teoria de anàlisis modal i tractament de senyals. 
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2. Introducció 

En els temps actuals on es persegueix règims de màxims rendiments a costos cada cop 

més baixos, la realització d’estudis dinàmics es converteix en una peça fonamental del 

progrés i marca la diferència entre entrar en el mercat d’una manera competent o no. 

Aquests estudis són vital si es té en compte que els competidors són cada cop més 

nombrosos i més experimentats. 

La recerca constant de noves fons d’energia renovables i viables, i maximitzar el rendiment 

de les fonts renovables que ja es coneixen per anar substituint de una manera progressiva 

la energia provinent de recursos finits, fa que en el camp de les centrals hidroelèctriques  

l’estudi dinàmic/vibracional sigui imprescindible. 

Per millorar l’obtenció d’energia és necessari que les estructures siguin el més fines 

possibles i amb perfils aerodinàmics per tal de reduir el màxim les pèrdues que trobem en 

el procés. També la velocitat del fluid entre els diferents components cada cop és major. En 

el cas d’una reixa aquest paràmetres es poden identificar fàcilment. 

Per contra es necessari que el cost sigui el menor possible, i que l’estructura tingui fiabilitat 

en el temps, és a dir, que es pugui garantir el bon funcionament amb el pas dels anys i no 

hi hagi aparició de trencaments, esquerdes ni erosió. Com es pot observar aquestes dos 

postures estan contraposades per tan, com en la majoria del casos en enginyeria es busca 

una solució de compromís. Aquesta solució passaria per obtenir una reixa amb les menors 

pèrdues de càrrega possible, amb una fabricació utilitzant materials econòmics i amb perfils 

de fabricació estàndards i que a més tingui una gran fiabilitat en el seu funcionament i no 

cedeixi amb facilitat davant la fatiga provocada per la ressonància, per tal que la vida útil de 

la reixa sigui la més llarga possible. Tampoc oblidem que la reixa ha de ser capaç de 

resistir impactes de fustes, pedres i d’altres objectes de una massa considerable provinents 

de l’embassament a velocitats molt altes i que poden produir fractures a les zones més 

febles. 

La reixa analitzada a part de complir amb els criteris de disseny esmentats anteriorment, 

s’ha d’analitzar quin comportament dinàmic té. Com ja s’ha comentat, la resposta d’una 

estructura davant excitacions externes és determinant. Qualsevol excitació que es produeixi 

periòdicament pot generar vibracions. Si aquestes ones generades tenen una freqüència 

prou semblant a la freqüència pròpia de l’estructura, l’efecte de ressonància pot ser tal que 

l’estructura acabi patint esquerdes i aquestes provoquin la conseqüent fractura. 

D’altra banda, el fet que la reixa sigui travessada per un flux d’aigua, provoca fluctuacions 

del camp fluid a diferents freqüències: si una freqüència pròpia, com ja s’ha comentat, de 
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l’estructura coincideix amb una d’aquestes freqüències, es produeix un fenomen de 

ressonància que portaria a provocar vibracions de gran amplitud a la reixa, produint-se, en 

poc temps la ruptura d’algun dels seus elements per fatiga amb el conseqüent perill per la 

central.  

Com a concepte de anàlisi dinàmic o vibracional, aquest projecte, recull aquell càlcul que 

obté com a resultats les freqüències pròpies d’una estructura, així com les diferents 

maneres de vibrar associades. La resposta dinàmica s’entendrà com el concepte que 

engloba aquest conjunt de resultats freqüència pròpia – mode de vibració. 

Actualment hi ha diversos programes comercials que permeten realitzar un estudi dinàmic a 

partir de resultats empírics. La gran majoria d’ells són comercials i disposar de llicències 

implica un extra cost. Per tant, un cop obtingudes les mesures experimentals s’arriba a la 

conclusió que per a l’estudi s’ha de desenvolupar una aplicació per realitzar el tractament 

de dades. Aquesta aplicació es realitza amb el MATLAB 7.10.0. El programa es capaç de 

rebre com a inputs les dades dels acceleròmetres, entre d’altres; després de passar per el 

convertidor analògic-digital, fer un tractament de les dades a partir d’uns quadres de text 

que van avançant en el procés de tractament d’aquestes; realitzar tots els gràfics 

necessaris per extreure totes les conclusions del comportament dinàmic; i finalment 

generar outputs per ser llegits per el programa ME’scope per tal de veure els modes 

vibratoris més característics de la reixa. 

En el cas d’aquest projecte s’analitza d’una reixa de central hidroelèctrica en concret. Es va 

tenir, en el seu moment, la capacitat per part del departament de recollir a camp les dades 

experimentals per tal de fer el posterior anàlisi dinàmic. 

Primer es fa un anàlisi de freqüències pròpies de la reixa malmesa. Aquest primer objectiu 

és caracteritzar el comportament dinàmic de la reixa, ja que, a priori sembla que la causa 

de les fissures és la ressonància. Aquesta primera sensació és produïda per el grau de 

problemes estructurals observats amb un interval de temps de utilització de la reixa en el 

seu medi de treball molt curt. 

Posteriorment s’analitza les modificacions aplicades en el disseny inicial de la reixa per tal 

de veure si hi ha coincidència entre les freqüències pròpies de la reixa i les freqüències 

excitadores. S’efectua un nou estudi amb les modificacions per comprovar si hi ha alguna 

millora en el comportament dinàmic i els nous modes de vibració. Durant el procés i en 

paral·lel es realitza un estudi de pèrdues de carrega per veure que la reixa és eficient. 

Finalment amb la reixa modificada es realitza un estudi de unes sèries d’assajos que es van 

dur a terme en aigua per intentar entendre el funcionament d’aquesta en el seu medi de 
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treball. Aquests assajos consten de impactes sota l’aigua, anàlisis de transitoris en el 

moment de arrencada de la planta i durant els posteriors règims de funcionament. 

2.1. Objectius del projecte 

Els objectius més destacats del projecte són: 

1. Introducció a les reixes hidràuliques, a l’estudi de freqüències pròpies i tractament 

de senyals. 

2. Desenvolupament de l’aplicació per el tractament de dades experimental mitjançant 

MATLAB 7.10.0. 

3. Realitzar l’estudi dinàmic de la reixa en mal estat i veure’n les freqüències pròpies i 

modes vibratoris més destacats.  

4. Realització d’un segon estudi dinàmic per verificar la diferència entra el nou i l’antic 

disseny extraient les noves freqüències pròpies i principals modes vibratoris. 

5. Realització de d’un últim estudi del comportament dinàmic de la reixa en el seu medi 

original de funcionament, és a dir, en aigua. 

2.2. Abast del projecte 

El projecte consta d’un anàlisi modal de l’estructura (reixa) complert realitzat en aire. També 

s’inclouran mesures en aigua per realitzar una valoració parcial de la reixa en el seu medi 

natural de treball. 

L’abast del projecte queda acotat en la creació de un software en MATLAB que permeti 

realitzar un estudi dinàmic complert de freqüències pròpies de la reixa i generar la 

documentació pertinent per a la determinació de modes propis. Els diferents programes 

creats són capaços de de fer anàlisis de un canal, de dos canals, transitoris i traspàs entre 

programes com és el cas de MATLAB a ME’SCOPE. 

No està en l’abast del projecte la realització física de les mesures experimentals que són 

realitzades per personal competent del departament, i que posteriorment facilita les 

respostes dels equips de captació per a la realització de l’estudi dinàmic. 

Dins de l’abast del projecte hi ha tot l’estudi dinàmic de la reixa que té com a objectius 

tractar les dades empíriques rebudes tan en aire i aigua, determinar les freqüències pròpies 

i extreure’n els pertinents resultats i finalment les respectives conclusions. També es 
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realitza l’estudi dels modes vibratoris de la reixa en les respectives freqüències pròpies. 

Tots els estudis comentats es realitzen amb la versió inicial de la reixa i posteriorment amb 

la versió reforçada per poder comparar-les posteriorment. Es complementarà el treball amb 

un estudi de pèrdues de càrregues amb la intenció mirar l’eficiència de la reixa. 

Queda fora de l’abast l’estudi de les fonts excitadores del sistema i del càlcul dels 

despreniments de vòrtex alternatius (Von Karman). Ni l’estudi de l’esmorteïment de 

l’estructura més enllà de una visió qualitativa. 

Tampoc és objecte d’aquest projecte fer un estudi estructural de la reixa amb el càlcul de 

tensions i deformacions a les que està sotmesa. 

2.3. Estructura del projecte 

Aquest projecte està estructurat de manera que es diferencien tres parts principals: En la 

primera part es farà una revisió bibliogràfica per tal d’aclarir tots aquells conceptes 

necessaris per introduir la segona part. Aquesta segona constarà d’una introducció a la 

situació de partida del cas d’estudi, i a continuació ja es plantejaran tots els anàlisis fets, 

així com els resultats associats. 

Finalment en la tercera i última part es presentaran totes les conclusions que han anat 

apareixent al llarg de tot el projecte. 

Cal afegir que el projecte consta també d’un volum d’annexes que contenen informació 

addicional. D’ entre d’altres es presenten els inputs i resultats en MATLAB de la reixa inicial 

(Annex A) i de la reixa reforçada (AnnexB), es presenten alguns dels resultats dels anàlisis 

en aigua (Annex C), es presenta un dels programes en MATLAB (programa d’impactes) 

(Annex D), una avaluació econòmica (Annex E) i l’impacte ambiental (Annex F). 
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3. Descripció i funció de les reixes en les central s 

hidroelèctriques 

Les reixes juguen un paper molt importar en el correcta funcionament de les centrals. La 

ingesta de cossos grans cap a la turbina pot provocar el bloqueig del rodet  que generen 

una sèrie de forces no compensades. Un bloqueig en el distribuïdor pot canviar l’amplitud i 

la uniformitat de les pulsacions de pressió. Per tant problemes mecànics poden ser 

generats per aquest causa. 

En tots els casos, la eficiència de la turbina és reduïda i les forces en el rodet apart dels 

nivells de vibració són remarcablement amplificats, cosa que provoca que la vida útil de 

juntes i coixinets es redueixi considerablement degut al desgast intensificat. 

En general hi ha forces estudis sobre l’erosió provocada per la sorra, però no molts sobre 

els possibles efectes negatius provocats per la ingesta de cossos externs, que poden fluir a 

través de les canonades conductores fins a la turbina. 

3.1. Generalitats 

Les centrals hidroelèctriques són molt importants en els sistema actual de consum 

d’energia. Son peces fonamentals a la hora de cobrir les demandes màximes d’electricitat 

per part dels consumidors a la xarxa elèctrica. Per una banda hi ha centrals que generen 

energia d’una manera continua i ininterrompuda com és el cas de les centrals nuclears. 

L’energia hidroelèctrica és capaç de cobrir la demanda en els pics de consum, quan 

l’energia aportada per altres tipus de centrals no es suficient. Aquest pic es cobreix 

simplement obrint la planta en les hores necessàries i posteriorment tornant-les a tancar, fet 

que per exemple, amb les centrals nuclears no es pot dur a la pràctica. 

Segons la fig. 3.1  esquema  que es mostra a continuació, l’aigua provinent de un reservori 

superior passa a la turbina a través de una canonada i posteriorment deixa la turbina enrere 

en un reservori inferior a través de la canonada de sortida. La reixa hidràulica esta situada 

just a l’entrada per prevenir l’entrada de cossos grans com pedres i fustes a la turbina. 

L’energia produïda per la central es controlada per els distribuïdors que consten de unes 

guies fixes i unes de mòbils. Les turbines que treballen amb grans caudals d’aigua poden 

arrossegar tranquil·lament petites partícules com  sorra però també grans partícules com 

poden ser pedres i fustes. I aquests cossos arrossegats per l’aigua poden causar 

problemes directes a la turbina com impactes o erosió, o indirectes com el bloqueig en el 

rodet entre d’altres. 
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Si els cossos són suficientment grossos es pot quedar atrapats a les guies mòbils dels 

distribuïdors o en els canals cap al rodet. Aquest bloqueig pot augmenta la excitació de 

forces hidràuliques en el rodet i per tant, els nivells vibratoris de la màquina augmenten. 

Aquests problemes poden ser detectat abans que el dany fet en el sistema sigui 

irreparable. Les reixes estan fetes per tal de que aquest cossos no entrin però, s’ha de tenir 

en compte que aquestes pateixen danys provocats per la fatiga. I com les inspeccions no 

són fàcils ja que la reixa esta submergida no es poc comú trobar centrals que treballin amb 

reixes trencades i per tant, amb infiltració de grans cossos dins de la turbina. A continuació 

s’avaluarà alguns dels problemes en la infiltració de cossos en la turbina en els següents 

apartats. 

Fig. 3.1.Esquema de principi de una central hidroelèctrica. [1] 
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3.2. Problema d’ingesta de cossos 

Una de les principals funcions de les reixes com s’ha comentat és la de evitar la ingesta de 

cossos de grans dimensions. Es passarà a analitzar a continuació els possibles problemes 

de la ingesta de grans cossos que no poden travessar completament la màquina. Molts 

d’ells causen una anomalia en el funcionament de la central hidroelèctrica. Un d’aquest 

efectes podria ser el canvi en la senyal de vibració veient-se incrementada l’amplitud en 

freqüències de rotació. 

Canvis a la posició relativa de la comporta poden incrementar la turbulència i aparèixer així 

cavitació. Això incrementa el nivell de vibració i pot excitar a freqüències pròpies de 

l’estructura. 

A continuació s’enumeren algun dels problemes més freqüents de cossos grans, més 

endavant es farà un breu esment dels petits cossos, tot i que en aquests, les reixes no hi 

tenen tanta involucració. Alguns dels danys provocats per cossos grans són: 

• Danys provocats pel bloqueig en el rodet:  

Com ja s’ha comentat, pedres i fustes són els objectes més freqüents que passen cap a la 

turbina. Quant aquests queden bloquejats al rodet provoquen anomalies greus en el 

funcionament de la turbina. Primerament es veu empitjorat el seu rendiment. Apart provoca 

que els voltats del objecte que bloqueja es produeixi un augment de la velocitat i per tant, 

un canvi de pressió i que el fluid no passi uniformement. I el fluid no passa de una manera 

tan uniforme. Aquest bloqueig pot provocar cavitació. 

Les forces mecàniques hi hidràuliques desequilibrades són més pronunciades a grans 

velocitats on les vibracions de la màquina queden augmentades significativament deguts a 

les fortes forces hidràuliques i per tant, les seves repercussions són majors. 

A la figura 3.2 es pot veure un encallament de una pedra en una de les ranures entre àleps 

de una turbina Francis de 15 àleps. 
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• Danys generats per bloqueig al distribuïdor 

Normalment no es molt comú trobar aquest tipus de bloqueig al distribuïdor. A la fig. 3.3. es 

pot apreciar un bloqueig a les guies fixes. Quan es té algun símptoma d’anomalia en el 

funcionament de la central, a vegades alguna inspecció en el distribuïdor es necessària i es 

detecten casos com els de la següent figura. Aquestes pedres estan localitzades a la 

entrada de les guies estàtiques i bloquegen el pas del fluid que intenta penetrar al rodet. 

Les pedres redueixen l’àrea afectiva del distribuïdor i afecta dos canals. 

 

• Danys mecànics a les guies mòbils 

Un altra possible afecta dels problemes de la ingesta de grans cossos en turbines és els 

efectes sobre les guies mòbils. Aquestes guies són útils per tal de regular la descarrega 

d’aigua al rodet mitjançant l’activació del moviment per servomotors hidràulics del sistema 

de governació. Quan la turbina es para les guies mòbils estan tancades. 

Fig. 3.2. Bloqueig típic  al rodet d’una turbina Francis. [1] 

Fig. 3.3. Bloqueig en el distribuïdor provocat per dos pedres 

encallades. [1] 
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La ingesta de objectes grans, com a mínim dificulta el moviment d’aquestes parts de la 

màquina i dificulta el seu treball. A part restringeix l’àrea de pas del fluid a traves d’elles. A 

més, quan la màquina està parada evita que aquetes guies quedin tancades. Si el cos es 

suficientment gran i dur, les guies es poden arribar a deformar, o poden arribar a 

distorsionar la connexió que el prossegueix. Si això passa l’aigua no entre al rodet amb 

l’angle precís i per tant, al entrar d’una manera alterada genera unes pèrdues i unes forces 

radials al rodet. Augmentant així la força aplicada sobre els coixinets o rodaments. 

En el cas de petits cossos que passen a través de les reixes però que aquestes poca cosa 

hi poden fer poden provocar algun dels danys següents: 

• Impactes de petits cossos 

Els impactes normalment no poden trencar les carcasses, o les guies dels distribuïdors, fins 

i tot els àleps, ja que, son estructures que són força robustes per ser trencades amb tanta 

facilitat. Per contra l’impacte de manera continuada si que pot passar factura a l’estructura. 

A la fig 3.4. es pot veure els efectes de la sorra i de petits cossos que impacten als límits 

dels àleps. Aquests impactes tenen lloc a la part baixa d’aquets àleps. La qual cosa indica 

que aquestes partícules viatgen per la part baixa dels canals dels distribuïdors. 

 

• Danys per erosió  

Les petites partícules i la sorra passen a través de la turbina creant abrasió en totes les 

parts del circuit que passa el fluid. El pas de sorra a través del sistema ve determinat per la 

qualitat de l’aigua en la presa. Si se sap que la part de la presa d’on prové l’aigua hi ha 

molts sediments que poden provocar erosió s’ha de considerar aquest factor. 

Com a resum final es podia dir que la ingesta en el sistema de grans cossos pot provocar 

bloqueig al rodet, als distribuïdors augmentant les forces desequilibrades perjudicials en 

Fig. 3.4. Efectes dels impactes en un rodet de turbina francis. [1] 
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coixinets creant desequilibris en forces mecàniques i augmentant turbulència amb la 

possibilitat d’aparèixer cavitació. Un altra dels afectes dels cossos grans són la disminució 

del rendiment de la planta i l’augment de les pulsacions de pressió degut a forces 

hidràuliques per l’alteració del recorregut ideal del fluid a través de la màquina. 

Per tal, el bon funcionament de les reixes al capdamunt de les preses es de vital 

importància per el correcte funcionament de les centrals i de garantir que la vida útil de la 

turbina no es veurà afectada per aquest tipus de danys. 
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4. Dinàmica estructural i dinàmica del fluid 

4.1. Freqüència pròpia d’una estructura 

Quan s’aplica la mecànica Newtoniana a l’anàlisi del moviment d’un sistema qualsevol 

sotmès a petites vibracions, s’observa que qualsevol forma de moviment possible de 

l’estructura pot considerar-se com la superposició d’altres moviments ondulatoris 

relativament més simples denominats modes propis de vibració. 

Un moviment oscil·latori en general, pot ser descrit com una superposició de funcions 

sinusoïdals, expressada en la equació Eq. 4.1. 

( )∑ +⋅⋅= iii twAX ρsin               (Eq.  4.1) 

X    Desplaçament respecte la posició d equilibri 

Ai    Desplaçament màxim 

t     Temps (s) 

                    ω i    Freqüència circular (rad/s) 

f     Freqüència (Hz) 

iρ  Angle de desfasament (rad)  

4.1.1. Sistema d’un grau de llibertat 

Considerem un sistema format per una massa, una molla i un amortidor (element que 

representarà la dissipació d’energia durant la vibració), i suposem també que només hi ha 

desplaçament en una direcció. A mode d’esquema es pot apreciar la Fig. 4.1. 
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Per altra banda, la llei que governa la resposta dinàmica del sistema és la equació del 

moviment segons la segona llei de Newton, quedant la equació Eq. 4.2:  

)(tFkXXcXm =++ &&&                   (Eq.  4.2) 

m  Massa del cos (kg) 

c  Coeficient d' amortiment (kg/s) 

K  Constant de rigidesa (N/m) 

F  Força exterior (N)  

Si no s’aplica cap força exterior, l’estructura vibra de manera lliure i el valor de la freqüència 

lliure amb que ho fa s’extreu de l’expressió a partir de les solucions del polinomi 

característic de la equació Ec 4.3.: 

0=++ kXXcXm &&&                   (Eq.  4.3) 

Imposant com a solució de la Eq. 4.3 X=Xo·eλt tenim la equació Eq. 4.4: 

02 =++ kcm λλ                   (Eq.  4.4) 

Aïllant λ: 

Fig. 4.1. Sistema d’un grau llibertat. 
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Si 0≠C   Hi ha amortiment: 
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Si 0≡C   No hi ha amortiment: 02 =+− kAmAω   i, per tant,   
m

k=λ   (rad/s) 

D’aquí el valor del radicand (part complexa) ens determina la freqüència pròpia del sistema. 

 Si ens fixem en la solució per sistemes amortits, podem classificar-los com: 

- Sistemes subamortits: 
m

k

m

c <







2

2
 llavors, 

2

2







−






=
m

c

m

k
w  
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El valor de c quan és un sistema amb amortiment crític, es denomina amortiment crític i la 

relació entre qualsevol amortiment i aquest es denomina coeficient d’amortiment crític 

definit en la equació Eq. 4.5. 

0c

c=ζ                      (Eq.  4.5) 

En aquells casos on 0<ζ ,  implicaria un amortiment C negatiu de manera que l’amplitud 

de la vibració aniria augmentant-se i hi haurien vibracions auto excitades. 

Només existeix oscil·lació en un sistema quan el sistema és subamortit, és a dir quan 

10 << ζ .En aquestes condicions la vibració té la següent forma: 

 

En qualsevol mode de vibració existeixen uns punts fixes 

denominats nodes on la vibració és nul·la i uns ventres 

on la vibració adquireix un amplitud màxima. 

 

Fig. 4.2. Sistema subamortit. 
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En el cas de sistemes subamortits, l’esmorteïment es pot calcular com l’aplicació de 

logaritmes entre dues amplituds consecutives (A1 i A2 respectivament) expressat a la Eq. 

4.6. 
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1

1

2
log
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πζδ
−

=







=

A

A
       (Eq.  4.6) 

4.1.2. Equació de mes de 1 grau de llibertat 

Si generalitzem l’equació general basada en la segona Llei de Newton i l’expressem per a 

múltiples graus de llibertat l’equació passa a ser matricial. Veurem que el nombre de modes 

vibratoris i freqüències pròpies és infinit i una estructura real pot ser considerada com un 

conjunt de sistemes interconnectats. L’equació queda reflectida en Eq. 4.7. 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { })(tFXKXcXm =++ &&&    (Eq.  4.7) 

[ ]m  Matriu de la massa estructural 

[ ]c  Matriu d' amortiment 

[ ]K  Matriu de rigideses 

{ }X  Vector de desplaçament dels nodes 

{ }X&  Vector de velocitat dels nodes 

{ }X&&  Vector d' acceleració dels nodes. 

El càlcul de freqüències pròpies en estructures complexes requereix de mètodes numèrics 

generalment basats en elements finits. O de disposar de suficients equips de mesura per 

poder caracteritzar per complert tots els modes i freqüències pròpies que necessites. 

4.2. Ressonància. 

En lloc de considerar un cos com una font d’ones, estudiarem l’absorció de l’energia per un 

cos quan li arriben ones procedents d’altres fonts, és a dir com a receptor. 

En aquestes condicions es diu que l’objecte està sotmès a oscil·lacions forçades amb la 

freqüència de l’ona incident denominada freqüència impulsora. 
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Llavors si aquesta freqüència és molt propera a les freqüències pròpies, l’amplitud de les 

oscil·lacions resulta excepcionalment gran. Aquesta resposta s’anomena ressonància i les 

freqüències corresponents s’anomenen freqüències ressonants. 

4.2.1. Model de la ressonància. 

Si la vibració forçada està produïda per una força d’excitació harmònica, llavors l’equació 

del moviment es pot posar de la forma següent en la equació Eq. 4.8: 

)sin()( 0 ϕω +==++ tFtFkXXcXm s
&&&    (Eq. 4.8) 

sω  Freqüència de la força excitadora (rad/s) 

m  Massa del cos (kg) 

c  Coeficient d' amortiment (kg/s) 

k  Constant de rigidesa (N/m) 

F  Força exterior (N) 

0F  Força màxima (N) 

On ϕ és l’angle de retràs de la resposta estructural respecte la força excitadora. Llavors per 

resoldre aquesta equació es superposa la solució homogènia (sense força excitadora) i la 

solució particular (amb força excitadora). En sistemes amb vibració lliure ( 0)( =tF ) la 

solució homogènia i la solució particular és la mateixa. 

En aquest cas el sistema s’expressa de la següent manera en la Ec 4.9: 
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    (Eq. 4.9) 

On sω és la freqüència de la força excitadora i nω és la freqüència lliure de l' estructura. 

Llavors els casos a plantejar són evidents: 
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- Si ns ωω <  el moviment està per sota de la ressonància i és dominat per 

l’elasticitat        ( kX ) 

- Si ns ωω =  el moviment està en ressonància i el valor de l’amplitud al voltant 

d’aquest depèn de l’amortiment ( Xcω ) 

- Si ns ωω >  el moviment està per sobre de la ressonància i és controlat per la 

massa ( Xm 2ω ) 

4.3. Interacció fluid - estructura. 

Quan les vibracions estructurals es produeixen dins d’un líquid, aquestes es veuen 

afectades degut a que quan l’estructura es desplaça, també ho fa una part del fluid que 

l’envolta. En aire aquesta interacció no té importància, degut a la baixa densitat que el 

caracteritza. Però en líquids, els quals tenen densitats més elevades, aquest fet s’accentua. 

En aquestes noves condicions l’expressió queda de la manera indicada en l’equació Ec 

4.10: 

   0)'()'()'( =+++++ XkkXccXmm &&&                         (Eq. 4.10) 

Si 0=C  No hi ha amortiment i, per tant,  
'

'

mm

kk
m +

+=ω   (rad/s) 

La massa que apareix en l’expressió representa la massa involucrada en la vibració. És a 

dir, aquella fracció de líquid que acompanya a l’estructura durant la vibració. Per tant 

l’equació Ec 4.11 queda de la següent manera: 

 )()'()'()'( tFXkkXccXmm =+++++ &&&                         (Eq. 4.11) 

m Massa del cos (kg) 

m' Massa del líquid (kg) 

c Coeficient d' amortiment (kg/s) 

c' Coeficient d amortiment del líquid (kg/s) 

k Constant de rigidesa (N/m) 
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k' Constant de rigidesa del líquid (N/m) 

F Força exterior (N) 

Quantificar empíricament la quantitat de massa del líquid que intervé en l’oscil·lació és 

complicat ja que depèn de diferents paràmetres. Entre aquests cal destacar els següents: 

   - La geometria del cos. 

   - La proximitat d’altres cossos. 

   - La proximitat a la superfície lliure. 

   - La freqüència 

   - El nombre de Reynolds. 

4.4. Despreniment de vòrtexs alternatiu (Von Karman ). 

El procés mitjançant el qual es generen vòrtexs alternativament als deixants dels cossos es 

coneix com a despreniment de Von Karman. Aquests vòrtexs es desprenen del cos i són 

arrossegats aigües avall pel fluid. La diferència entre les velocitats elevades de corrent lliure 

i les velocitats baixes del deixant genera aquesta inestabilitat. 

Aquesta inestabilitat es tradueix també com variacions en la pressió en la zona dels 

despreniments. Concretament el vòrtex genera una pressió baixa. D’aquesta manera si els 

vòrtexs es desprenen alternativament a la part superior i inferior del deixant del fluid, es 

genera una zona de depressió que també anirà alternant entre la part superior i inferior. 

Aquesta seqüència provoca primer una succió cap a dalt, després cap a baix i així 

successivament de manera que es generen vibracions en la direcció del fluid. 

El despreniment de vòrtexs (l’amplitud i la freqüència) depèn bàsicament de la forma del 

cos i del nombre de Reynolds.  

Per exemple, en el cas d’un cilindre, per a Re baixos el flux és laminar. Per 5<Re<40, la 

separació produeix dos vòrtexs simètrics i quan Re>40 el despreniment es torna alternatiu. 

Per a 300<Re<3·105 el despreniment és turbulent, però manté el caràcter alternatiu. Quan 

s’arriba a Re = 3·105 la capa límit del cilindre canvia de laminar a turbulenta i el deixant es 

torna desorganitza i sense estructures coherents. Això passa fins a un Re de 3·106, a partir 

del qual el despreniment periòdic es torna a repetir. 
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El càlcul de la freqüència del despreniment es pot calcular mitjançant diagrames com el de 

la relació nombre de Strouhal/nombre de Reynolds. Imposant el nombre de Re podem 

calcular el nombre de Strouhal (Sh) i mitjançant aquest podem calcular la freqüència del 

despreniment dels vòrtexs. L’equació de Strouhal queda com indica la Ec 4.12. 

    
V

D
fS vsh ⋅=            (Eq. 4.12) 

Sent vsf  la freqüència de despreniment dels vòrtexs (Hz) , D el diàmetre característic i V la 

velocitat del fluid. 

Quan la freqüència del despreniment coincideix amb una freqüència pròpia de l’estructura, 

s’incrementa considerablement la vibració. Aquesta vibració produeix el moviment de 

l’estructura i aquest l’amplificació dels vòrtexs. Aquesta mena d’autoexitació produeix un 

increment considerable de la vibració estructural, amb un acoblament fluid-estructura (lock-

in). 

Quan la freqüència de despreniment dels vòrtexs és igual a la primera freqüència pròpia de 

l’estructura, s’incrementa la intensitat dels vòrtexs. S’acaba establint una situació d’equilibri 

entre l’energia dissipada a cada cicle i l’energia introduïda a l’estructura pel flux. En situació 

de lock-in, els petits increments de velocitat del fluid no fan variar la freqüència del 

despreniment. 

Si continuem incrementat la velocitat del fluid es desacobla el sistema i les vibracions 

disminueixen fins que es troba una altra condició de ressonància, que és quan la freqüència 

de despreniment dels vòrtexs coincideix amb la segona freqüència pròpia de l’estructura. 

Llavors torna a haver-hi un altre acoblament fluïd-estructura amb una altre situació de lock-

in. 

Es pot aconseguir atenuar les vibracions causades pel despreniment de vòrtexs de diverses 

maneres. Una d’elles consisteix en reduir l’excitació modificant la forma posterior de l’àlep 

de forma que els vòrtexs tenen menys intensitat o posar elements darrera per trencar el 

vòrtex; com per exemple filaments. Una altra manera consisteix en injectar aire o també 

canviar la rigidesa de l’estructura per evitar la ressonància. 

En el cas de la reixa que s’analitza, aquest efecte es produeix tant en els tallamars com en 

les platines, però en plans diferents. 

En el cas dels tallamars el despreniment alternatiu de vòrtexs es produeix en el pla XY (pla 

horitzontal) però en el cas de les platines es produeix en l’eix XZ (pla vertical amb 



Pág. 28  Memoria 

 

component Z vertical), tal i com s’observa en l’esquema de la Fig. 4.3. Les platines tenen 

despreniment verticalment i els tallamars horitzontalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Esquema despreniments Von Karman en 

plans diferents. 
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5. Anàlisi de senyals 

Per a la realització dels estudis dinàmics es necessari fer un tractament de senyals i per 

tant, s’ha de tenir uns coneixements bàsics en el tema. Els senyals experimentals que es 

tracten en aquest estudi provenen de la captació amb acceleròmetres realitzant impactes a 

una reixa. Aquestes senyals queden enregistrades en cintes que posteriorment es tracten. 

Com en el cas que ens afecta, per a estudis de senyals amb magnituds que varien amb el 

temps hi ha diversos tipus de tractaments possibles. 

5.1. Introducció a les senyals 

La senyals es poden classificar com s’indiquen a continuació: 

• Deterministes 

o Periòdics 

� Harmònics 

� Periòdics 

o No Periòdics 

� Transitoris 

� Quasi periòdics 

• No deterministes (estocàstics) 

o Estacionaris 

o No estacionaris 

Les senyals deterministes son un tipus de senyals que es poden expressar mitjançant 

relacions matemàtiques. Per tant, són senyals que es poden calcular i realitzar-ne un estudi 

matemàtic. Aquests es classifiquen en periòdics i no periòdics. Els periòdics es repeteixen a 

intervals amb un període concret T. I poden ser senyals harmònics i sinusoïdals. En general 

aquestes senyals periòdiques estan compostes per termes harmònics que formen senyal 

complex que es van repetint en intervals T. Aquestes sèries es poden analitzar amb sèries 

de Fourier. 
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A la Fig. 5.1 s’aprecia un senyal periòdic sinusoïdal amb una freqüència de 100Hz. 

L’amplitud es pot representar per el valor eficaç o rms (root mean square), el valor de pic o 

de pic a pic. 

El valor de l’amplitud amb rms es defineix amb la següent equació Eq.5.1: 

    ∫= dttA
T

S rms

2
)(

1
     (Eq. 5.1) 

Quan els senyals són periòdics purs, l’amplitud rms és igual a 0.7071 el valor de pic. Per 

altra banda, els senyals no periòdics són semblants a aquests però no es repeteixen a 

intervals determinats. Per contra, en el costat oposat de la classificació, els senyals no 

deterministes senyals tipus randoms per exemple, són senyals que com s’ha comentat no 

poden estudiar-se amb relacions matemàtiques sinó que, únicament poden realitzar-se 

anàlisis estadístics. Aquest cas són els senyals causals, estocàstics. Cada sèrie temporal 

és única.  

Ens els senyals no estacionaris estocàstics, les propietats estadístiques varien amb el 

temps. 

Fig. 5.1. Senyal sinusoïdal de f=100 Hz 
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En la Fig. 5.2. es pot veure com la senyal representada anteriorment té la seva freqüència 

perfectament definida als 100Hz amb una valor de amplitud eficaç de 0.379. Aquesta 

gràfica s’ha realitzat amb el programa matemàtic implementat en MATLAB. 

Fixant-se amb el funcionament de una màquina es generen diversos tipus de excitacions 

produïdes per diferents causes. Aquest tipus d’excitacions poden ser de caire determinista 

com no determinista. Per exemple, la rotació del rodet genera pulsacions periòdiques com 

el desequilibri hidràulic, no periòdiques com les generades durant la posada en marxa o 

parada de màquina, i no deterministes com les generades per un flux turbulent. 

A nivell il·lustratiu es mostra la central avaluada en el treball. La central té 3 grups que 

poden treballar independents o alhora. En aquestes proves es realitza la posada en marxa 

grup a grup fins que els 3 estan en funcionament permanent. El què es mostra a la Fig 5.3. 

es la senyal que capten tan el sonòmetre com l’hidròfon instal·lat en la centra. En aquesta 

figura s’aprecia l’inici on es produeixen els transitoris i al final de tot de la figura s’aprecia ja 

com entre en un règim permanent després d’haver posat en funcionament els tres grups de 

la central.  

Fig. 5.2. Espectre de la senyal sinusoïdal de f=100 Hz 
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El transitori és el temps en què la màquina tarda en arribar a la seva velocitat i condicions 

de funcionament nominals.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El senyal que s’observa és complex i identificar els senyals simples que el formen és 

impossible a simple vista. Per això s’aplica el tractament de senyals mitjançant el domini 

freqüencial, per poder extreure’n tota la informació possible de les senyals simples que la 

composen i avaluar-ne les característiques. 

5.2. Anàlisi matemàtic 

5.2.1. Senyal continua 

Per senyals continues x(t) periòdiques en el temps, es possible escriure l’equació Eq. 7.2: 

     

       (Eq. 5.2) 
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Fig. 5.3. Senyal captada en l’arrencada de una central Hidràulica 
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On Fo=1/Tp es la freqüència fonamental. La combinació de les funcions exponencials (Eq. 

5.3) es la mateixa que la combinació de cos(wt) de manera: 

      (Eq. 5.3) 

 

Els analitzadors mostren la part positiva de l’espectre ja que la negativa no aporta 

informació extra. 

En aquest cas C1=0.5 i C-1=0.5, són els coeficients per l’espectre de la senyal. En general 

el sistema per determinar aquests coeficients es calcula a partir de la següent expressió 

(Eq. 5.4): 

 

     (Eq. 5.4) 

5.2.2. Senyal discreta 

Si no estem treballant a l’espai analògic de temps continu, sinó treballem amb senyals 

digitals, s’ha de discretitzar la senyal s’utilitza el temps de la següent manera, t=n·Tsampling, 

on n es un enter i Tsampling és el període de mostreig de la senyal analògica. 

Per exemple si tenim una senyal com: 

Example Eq. 5.5: 

   (Eq. 5.5) 

 És una senyal periòdica on la seva freqüència és la mostrada en l’equació Eq. 5.6: 

            (Eq. 5.6) 

 

Llavors s’observa que el seu període hi ha 6 punts. En aquest cas  1,0.86,-0.86,-1,-

0.86,0.86. 

Com que n ha de ser un enter és fàcil demostrar a la equació Eq. 5.7 que es la mateixa 

senyal discreta amb w1 i w2 on: 

     (Eq. 5.7) 
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               (Eq. 5.8) 

 

Per tant, tenint clar n com enter, w pren un valor de w=[0,2π]. Amb N punts que formen la 

senyal periòdica això significa que podem escriure la expressió per una senyal digital com 

es mostra a la equació Eq. 5.10 passant per Eq. 5.9:  

X(n+N)=X(n)      (Eq. 5.9) 

 

                (Eq. 5.10) 

 

I per determinar el coeficient Ck la equació queda com s’indica a la Eq. 5.11: 

 

                                   (Eq. 5.11) 

 

En el cas de senyal continua el nombre Ck es infinit. Ara perquè el període es de N punts el 

nombre de Ck es N. Per tant, per determinar N incògnites són necessàries N equacions. 

5.2.3. Transformada de Fourier 

Com s’ha comentat la transformada de Fourier es l’eina imprescindible per a la realització 

dels estudis de senyals complexes periòdiques. Per tant, a continuació s’expressa el pas de 

una senyal temporal al domini freqüencial d’aquesta utilitzant Fourier. A la pràctica els 

analitzadors comercials més utilitzats ja tenen implementat la FFT (Transformada ràpida de 

Fourier). La transformada de Fourier parteix de l’equació Eq. 5.12: 

    ∫
∞

∞−

⋅Π− ⋅⋅= dtetxfX tfj2)()(             (Eq. 5.12) 
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5.3. Senyals en domini freqüencial 

5.3.1. Anàlisis per a un canal 

El pas dels senyals a domini freqüencial es utilitzat per separar totes les components 

simples de una senyal complexa per tal de identificar les fonts que l’originen. Els senyals en 

domini freqüencial s’analitzen mitjançant analitzadors que utilitzen la transformada de 

Fourier ràpida (FFT) per tal, de separar les múltiples senyals simples que formen senyal 

complexa. Aquesta transformada està basada en el principi que tota senyal sinusoïdal 

periòdica complexa pot ser des composada en senyals sinusoïdals simples. En aquest cas 

quan es refereix a senyal complexa no guarda relació amb números complexes, sinó a que, 

la senyal esta formada per múltiples senyals sinusoïdals simples. 

Així doncs s’observa la Fig 5.4. que correspon a una senyal temporal complexa creada per 

explicar la descomposició de senyals. Amb l’aplicació de la FFT s’identifica que la senyal 

originaria es pot separar en 3 sinusoïdals simples a una freqüència de 48, 50 i 52 Hz amb 

les respectives amplituds indicades en el gràfic.  

 

Fig. 5.4. Descomposició de senyal complexa en 3 sinusoïdals 

simples 

[V] 

[V] 

Temps[s] 

[Hz] 
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L’espectre de una senyal utilitzant la FFT consta de una part positiva i una de negativa. En 

una senyal sinusoïdal de 25Hz li correspon una part positiva a +25Hz i a -25Hz. L’amplitud 

de la qual és la meitat de la real repartida en les dues parts. D’aquestes només la part 

positiva es d’interès i té sentit físic per l’ho què els analitzadors directament tenen en 

compte la part positiva de la senyal i la multipliquen per dos per tenir l’amplitud real. La 

senyal obtinguda es complexa de part real i imaginaria i té informació sobre amplitud i fase i 

es coneix com a senyal analític. 

Una part molt important dins del tractament de senyals és la freqüència de mostreig. Els 

fenòmens físics que se’n volen realitzar els estudis són continus en el temps, i per altra 

banda els analitzadors utilitzats per el tractament de les senyals són digitals. Per tant, es 

realitza una conversió analògica-digital i s’ha de realitzar la discretització de la senyal amb 

una freqüència de mostreig suficientment alta per tal de no perdre informació sobre la 

senyal originaria. Si aquestes freqüències de mostreig no prou elevades, com per descriure 

correctament els fenòmens físics, es produeix l’efecte àlies. Per tant, amb aquesta senyal 

errònia que s’ha mostrejat, apareixeran en l’estudi freqüències fictícies de la senyal 

analògica real. Aquest error es pot apreciar a mode d’exemple a la Fig. 7.5 de a 

continuació. 

 

Mostrejat a la f del 

senyal 

Mostrejat a la 2*f del 

senyal 

Mostrejat a la 3/4*f del 

senyal 

Fig. 5.5. Efecte àlies. 



Estudi experimental d’una reixa de Central Hidràulica Pág. 37 

 

Per tal d’evitar els efectes comentats, la freqüència de mostreig segons el teorema de 

Nyquist serà, almenys, el doble de la màxima freqüència de la senyal analògica que es vol 

arribar a analitzar en l’espectre.  

Per evitar problemes d’aliasign sempre es filtra el senyal d’entrada en funció de la 

freqüència de mostreig del convertidor. Per tant un convertidor que tingui una freqüència de 

mostreig de 256 KHz, en aquest cas, es col·loca un filtre passa baixos de 100 KHz a tots 

els senyals que han de ser digitalitzats. 

El rang dinàmic es un altra dels aspectes importants a tenir en compte. Aquest paràmetre 

dóna la precisió en l’amplitud, que es pot arribar a definir com la habilitat per detectar 

freqüències de petita amplitud amb presencies d’altra freqüències de Amplitud molt més 

elevada. El rang dinàmic depèn del nombre de bits del convertidor. Un processador de 8 

bits té un rang de 48dB, un de 12, de 72db i un de 16 té 96dB. Això està relacionat amb el 

nombre d’intervals en l’escala d’amplitud, ja que com més gran és el nombre d’intervals, 

més gran és la resolució en aquesta escala. Per exemple, un convertidor de 12 bits dóna 

4096 intervals que resulta una resolució de 0.025 del fons d’escala. Amb una resolució tan 

precisa, hi ha una gran possibilitat de detectar amplituds grans i petits dins l’espectre. 

Hi ha molts programes actualment que implementen la funció FFT. Molts d’ells, com ja s’ha 

comentat, són comercials. Però també es poden programar aquets algorismes amb 

programes com el MATLAB. La FFT es una de les múltiples funcions que MATLAB 

implementa. De totes maneres hi ha una sèrie de característiques que s’ha de conèixer 

sobre la FFT per poder saber la precisió en freqüència de l’espectre. Per el càlcul s’utilitza 

les dades adquirides segons un període de durada en temps, funció del rang de freqüència 

seleccionat. Per exemple amb un període d’anàlisi més ampli, s’obtindrà més resolució en 

freqüència. 

Una altra característica per la FFT és que es produeix un error de “leakage” quan l’inici i el 

final de el tram de senyal adquirit per l’estudi no es igual. Segons el tractament ideal de la 

FFT, s’analitzen senyals periòdiques que comencen i acaben amb el mateix valor. En el 

moment en que aquest aspecte no es compleix apareixen unes bandes laterals a la 

freqüència calculada. Aquest error se soluciona mitjançant finestres que imposen el valor 0 

a l’inici i al final de la senyal del buffer. La utilització de finestres altera el càlcul de les 

amplituds de les freqüències. Només es pot optimitzar una a costa de l’altre. Les finestres 

més habituals són la Hanning i la Flat Top tot i que ni han moltes d’altres com la 

exponencial o la Transient. Tot i que, com s’ha comentat, les finestres alteren de forma 

controlada la resposta pura que s’obtindria sense aplicar-se, hi ha maneres de recuperar 

els resultats mitjançant correccions per tal de no considerar les amplituds distorsionades. 
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En l’espectre es representa les component del senyal calculat en línies repartides per el 

rang de freqüència. És convenient eliminar les primeres 3 o 4 línies perquè els resultats que 

se’n mostra estan subjectes a errors importants. El nombre de línies es pot seleccionar en 

funció de la resolució en freqüència desitjada. Com que el filtre té un cert pendent, la FFT 

representa únicament  una part de les línies calculades. A més nombre de línies més 

resolució en freqüència tindrem per el nostra espectre, i per tant, més durada tindrà el tram 

de senyal temporal analitzat. 

Amb el nombre de línies i la finestra escollida determinem l’habilitat per detectar en 

l’espectre freqüències que estan pròximes. L’algorisme utilitzat per la FFT dóna un espectre 

que té una resolució en freqüència que depèn del nombre de línies. Resolució=Rang de 

freqüència/Nombre de línies essent en aquest cas el rang de freqüències la diferència entre 

la freqüència mínima i la màxima. 

Per posar exemples intuïtius sobre les línies es pot anunciar un cas senzill. Amb una 

freqüència de mostreig de 3.2 kHz podrem representar en l’espectre una freqüència 

màxima de 1.25 kHz. Si es pretén obtenir 2500 línies implica tenir una freqüència de 0.5 Hz 

de resolució. Per contra, si només utilitzem 625 línies, això vol dir que la nostra precisió en 

freqüència ens ha baixat a 2 Hz. Per tant, amb el primer escenari se’ns pot escolar 

freqüències no detectables dins d’un interval de 0.5 Hz, per contra en el segon escenari, hi 

ha 4 vegades menys d’informació en el nostra espectre. Per això en la segona configuració 

ens podem trobar alguna freqüència pròpia del senyal que no es detectada, i que si es 

detectat amb una precisió de 0.5 Hz. 

Amb les finestres també hi ha diferències. Per exemple, la finestra Hanning té una millor 

resolució en freqüència però pitjor resolució en amplitud en comparació a la finestra Flat 

Top. La resolució en freqüència quan hi ha finestres es calcula per: 

    flinies FnfR ⋅⋅= 2)/( max    (Eq. 5.13) 

On fmax és la freqüència màxima, nlínies el nombre de línies i Ff, és el factor finestra que val 

1.5 per la Hanning i 3.8 per la Flat Top. Per a obtenir una altra resolució en una banda de 

freqüència petita al voltat d’una ja determinada, existeix una tècnica que s’anomena com a 

Zoom. 

La mitjana en el domini de la freqüència permet millorar les característiques estadístiques 

del senyal. La mitjana lineal s’aconsegueix fent la mitjana de l’amplitud de cada freqüència, 

això fa que s’eliminin excitacions produïdes per soroll, ja que, no són senyals repetitives. Hi 

ha altres tipus de mitjana com el “peak hold averaging” que s’utilitza agafant les amplituds 

màximes de cada freqüència molt útil per tal de detectar ressonàncies a les posades en 
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marxa o aturades de màquines o el “linear negative averaging” que permet restar 

components d’un espectre del qual s’ha fet la mitjana. 

Una altra forma de representar un senyal és posar en un mateix espectre diverses zones 

amb amplada de bandes diferents. Alguna de les possibles escaldes pot ser la escala 

logarítmica. On per exemple, es pot fer la primera zona amb una resolució en freqüència 

més fina, on les freqüència d’anàlisi són baixes, posteriorment la zona de freqüències altes 

no es tan important la resolució sinó més aviat amplitud de bandes amples. 

5.3.2. Anàlisi d’odres 

L’anàlisi d’ordres s’utilitza per fer el seguiment de les freqüències periòdiques durant 

transitoris. És molt útil per fer les representacions de Bode a fi de detectar velocitats 

crítiques. Per a realitzar-les es necessita d’una senyal externa (trigger) associat a la rotació 

de l’eix. 

5.4. Anàlisi de dos canals 

En molts casos s’ha de comparar dos senyals de forma instantània. Ja sigui per analitzar 

vibracions o pulsacions de pressió entre dos punts diferents d’una mateixa estructura, o per 

analitzar la resposta estructural a una determinada força excitadora. En aquests casos s’ha 

d’aplicar el tractament de senyals capaç d’analitzar els dos canals simultanis. Aquest 

anàlisis de dos canals permet trobar la funció de transferència entre els dos canals i trobar 

altres tipus de característiques per ajudar a definir la relació entre aquest dos, com son el 

cas de correlacions que es definiran més endavant. 

L’espectre creuat (Cross spectrum) permet comparar en amplitud i fase els espectres de 

dos senyals. Mesura la semblança entre aquests dos en el domini freqüencial i és la 

transformada de Fourier de la correlació creuada. Només aquelles freqüències que 

apareixen en les dos senyals són plasmades en l’espectre creuat. La utilització més 

important ve del càlcul de la FRF (funció de resposta en freqüència) Mitjançant aquesta 

funció es pot determinar per a cada freqüència la relació entre la fase i la magnitud i la 

coherència entre senyals. Això té gran aplicació en al identificació de fonts vibratòries i de 

freqüències pròpies d’estructures. 

La coherència es un paràmetre molt important per determinar la correlació que hi ha entre 

dues senyals. És molt important per determinar si hi ha una relació causa efecte directa 

entre una senyal i l’altra, és a dir, ens marcaria la relació que hi ha entre una resposta i una 

senyal excitadora. Aquest paràmetre és molt important perquè ens marca en una escala del 

0 a 1 quina es la relació entre aquestes dues senyals, essent 1 una relació total entre elles i 
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0 indicaria que les dues senyals no estan en absolut relacionades. Per tant ens mostra una 

fiabilitat entre els senyals analitzats. 

A continuació, i a nivell d’exemple es mostren les següents tres figures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Senyal resposta del captador en tallamar 

Fig. 5.7. Senyal excitació del martell en impactar sobre la reixa 
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A la Fig 5.6. tenim la resposta d’un impacte en un tallamar de la reixa estudiada en aquest 

projecte. En la Fig 5.7. tenim la senyal d’excitació en aquest cas, un impacte de martell. 

Finalment en la Fig 5.8. es pot apreciar en primer terme l’espectre de la senyal excitadora 

seguit per l’espectre de la resposta. Aquí veiem una freqüència pròpia molt remarcada a 82 

Hz amb una coherència del 0.9798 cosa que indica que per la freqüència analitzada si hi ha 

una relació directa entre la senyals excitadora (martell) i la resposta. 

5.4.1. Relacions força-vibració 

La relació entre la força excitadora i la vibració de l’estructura es pot descriure mitjançant 

diferents funcions que relacionen la força amb el desplaçament, velocitat o acceleració de 

la vibració. 

A mode d’exemple si es relaciona la força amb la velocitat de la vibració s’obté la 

impedància ZM (Eq. 5.14) o la mobilitat mecàniques MM (Eq. 5.15). 

)(
)(

tv
tFZ M =           (Eq. 5.14) 

Fig. 5.8. Resposta freqüencial del senyal resposta, de la font 

excitadora i la coherència 
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M
M ZM 1=      (Eq. 5.15) 

La impedància mecànica ZM es pot descriure com al resistència d’un sistema a ser posat en 

moviment. La mobilitat mecànica MM per exemple seria la disposició del sistema a moure’s. 

5.5. Anàlisis en domini temporal 

A priori els anàlisis en domini temporal s’utilitzen poc per determinar les components 

vibratòries. En alguns casos es poden utilitzar per calcular amplituds. El filtrat es una de les 

primeres mesures a realitzar en l’anàlisi. Els filtres més generals es poden caracteritzar per 

els de lowpass, que filtren alta freqüència; els highpass que filtren baixes freqüències i els 

bandpass, que deixen passar determinades freqüències desitjades. 

5.5.1. Mitjana en domini temps 

 S’agafen les mesures temporals i es fa la mitjana en temps. Aquesta aplicació ens permet 

ressaltar la part del senyal que és síncrona amb la senyal de referència utilitzat. En el cas 

que es faci una mitjana temporal de una senyal d’un eix rotatori que cada volta s’agafa de 

referència el mateix pic de pulsació, el promig accentuarà les components vibratòries 

síncrones relacionades amb el gir de l’eix, i per contra atenuarà les que no ho són. 

5.5.2. Autocorrelacions i correlacions creuades 

L’autocorrelació potencia les components periòdiques del senyal, en particular la de més 

amplitud. Per tant, s’utilitza per identificar components periòdics dins de senyals. 

5.5.3. ODS (operating deflection shape) 

Aquesta aplicació permet veure el moviment vibratòria de l’estructura que s’analitza a les 

freqüències desitjades. Les diferències de fase i amplitud entre els diferents canals 

projectats en diferents parts de la màquina, donen una idea de la deflexió de l’estructura. 

Les dades que s’obtenen dels analitzadors o dels programes utilitzats s’exporten a d’altres 

programes especialitzats per combinar tota la informació procedent de l’estudi freqüencial, 

per fer una animació tridimensional, a freqüències determinades. 

A continuació es mostra un “Bending” (flexió lateral) corresponent al tercer mode vibratori 

en dos instants de temps diferents. Aquestes figures en donen una percepció del moviment 

real de la reixa hidràulica analitzada a 42 Hz. Ho podem veure en la Fig 5.9. 
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5.6. Determinació de freqüències pròpies 

5.6.1. Anàlisi modal experimental 

Per tal de entendre millor moltes de les aplicacions de l’anàlisi modal experimental s’ha 

d’entendre en bona part primer, la teoria bàsica que es necessita. S’ha de tenir clar algun 

dels aspectes bàsics i conceptes clau en l’estudi estructural en l’anàlisi modal experimental. 

Bàsicament dos punts son essencials per tenir un estudi complert. 

• El primer es analític: començant per el coneixement de la geometria, les condicions 

de contorn i les característiques del material i la massa, la rigidesa i la distribució de 

l’esmorteïment expressats tots aquests termes amb matrius. Tota aquesta 

informació conte els requisits necessaris per determinar els paràmetres del sistema 

modal (freqüències naturals, factors d’esmorteïment i modes vibratoris). La teoria 

mostra que tots els paràmetres modals plasmen completament el comportament 

dinàmic del sistema. 

• El segon és experimental: comença amb el mesurament de les forces dinàmiques 

com a inputs i les posteriors respostes de l’estructura que s’estudia. Les mesures 

són normalment transformades en termes de funcions de resposta freqüencial. Per 

exemple, el rati entre la sortida i l’entrada com una funció en freqüència. La teoria 

diu que aquesta funció de resposta pot ser expressada en termes de paràmetres 

Fig. 5.9. ODS “bending” 3 reixa a 42 Hz. 
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modals. Per tant, el segon pas de la anàlisis experimental correspon a l’estimació  

d’aquest paràmetres provinents de la mesura a través de les funcions de resposta 

freqüencial. 

En anteriors apartats s’ha comentat la relació existent amb els graus de llibertats. Doncs bé, 

els graus de llibertat dels cossos rígids són el mínim número de coordenades necessàries 

per localitzar aquesta massa a l’espai. Com a màxim els graus de llibertat seran 6 en un 

punt, 3 corresponen a la translació i 3 més dedicats a la rotació. 

Tota estructura deformable pot ser considerada com la combinació de infinits nombres de 

petits cossos rígids amb massa, per tant, tota estructura es pot considerar que té infinits 

graus de llibertat.  De totes maneres totes les estructures poden ser aproximades a la 

combinació d’un nombre limitat de petits cossos rígids, cadascun amb 6 graus de llibertat. 

El nombre considerat també defineix les dimensions analítiques de la matriu de massa, la 

rigidesa i l’esmorteïment i també la presencia de freqüències naturals i modes vibratoris. 

Algunes de les hipòtesis de partida per l’anàlisi modal són les següents: 

• Linealitat: el comportament dinàmics de l’estructura és lineal. Els casos dinàmics 

poden ser representats de manera lineal com una equació diferencial de segon 

odre. Cada test del anàlisi modal parteix per la verificació del comportament dinàmic 

lineal de l’estructura. 

• No variable en el temps: les característiques dinàmiques de l’estructura no canvien 

amb el temps. Per tant els coeficient de les equacions diferencials són constants, 

per tant, invariables en el temps. 

• Observable: això vol dir que totes les característiques necessàries per determinar el 

comportament dinàmic de l’estructura són mesurables. 

A més, una de les característiques que obeeix l’estructura és el principi de Maxwells que 

diu: que la resposta en un punt p degut a un input al punt q, es igual a la resposta en el 

punt q degut al mateix input al punt p. Aquest principi fa simètriques les funcions de les 

matrius de massa, rigidesa, esmorteïment i freqüència resposta. 

En definitiva una visió més pràctica de l’anàlisi modal experimental és que, consta de 

l’excitació de freqüències pròpies d’una estructura per poder-les estudiar i conèixer així els 

seus modes vibratoris. El seu càlcul té un gran interès pràctic per diagnosticar problemes 

vibratoris. Una de les maneres més utilitzades per excitar aquestes freqüències pròpies 

consta d’excitar l’estructura amb una força exterior. Aquesta força ha de ser prou lineal en 

el rang de freqüències d’interès que es persegueixen, i posteriorment, s’analitza les 

respostes resultants.  
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Aquesta tècnica, coneguda com anàlisi modal és una de les utilitats de l’anàlisi de dos 

canals. En un d’ells hi ha la força excitadors i per l’altra hi ha la resposta de l’estructura en 

un punt. L’anàlisi modal és la forma de descriure les propietats dinàmiques d’una estructura 

en termes dels seus modes vibratoris. Cada mode vibratori està caracteritzat per la seva 

freqüència pròpia, l’esmorteïment, i la forma del mode, que mostra com és mou l’estructura 

per a cada freqüència pròpia. 

Com s’ha comentat, en l’estudi de dos canals tindrem per un costat la força excitadora ja 

sigui provinent de un martell per exemple, i per altra banda, la resposta de l’estructura ja 

sigui en forma de velocitat, de desplaçament o de acceleració. 

El resultat es pot representar com: 

• L’amplitud i la fase amb la freqüència. En aquest casos la relació amplitud et marca 

la posició de les freqüències pròpies en els punts on l’amplitud és més gran en una 

respectiva posició de freqüència. Per altra banda hi ha la relació fase-freqüència 

que ha de ser coincident un augment de l’amplitud amb un canvi de fase de 180º a 

la mateixa freqüència. 

• Les parts reals i imaginaries de la FRF amb la freqüència. Són bones per obtenir la 

forma dels modes vibratoris, l’esmorteïment i per confirmar les freqüències pròpies. 

• Representacions de tipus Nyquist. 

Per excitar les diferents freqüències hi ha moltes maneres de fer-ho. Els excitadors poden 

ser electrodinàmics, electrohidràulics, martells d’impacte, entre d’altres. Poden provocar 

excitacions periòdiques variables, estocàstiques o impulsives. En assaig amb mesures 

experimentals en camp, es sol utilitzar el martell que té una cèl·lula incorporada (impac 

hammer) que serveix per mesura la magnitud de la força aplicada. Es fan servir martells de 

punta dura per a excitar freqüències altres i els de punta toves per freqüències baixes.  

Recuperem la Fig. 5.10 que anteriorment era la 5.8 de senyals provinents de la 5.6 i 5.7 per 

identificar si estem davant de una freqüència pròpia. 
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Aquí apreciavem dos símptomes que confirmen l’existència d’una freqüència pròpia. Un era 

que l’especte indicava un pica a la frequència de 82 Hz i que sortia una coherència propera 

a 1 amb un 0.9798. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10. Resposta freqüencial de la resposta, de la font 

excitadora i la coherència 
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Fig. 5.11. FRF1 i fase de la senyal doble canal 

Fig. 5.12. Part real i part imaginaria de la FRF 
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Com es pot apreciar, queda bastant clar que estem davant de una freqüència pròpia. A la 

Fig 5.11. a 82 Hz es troba un pic de l’amplitud i un canvi de fase. I finalment a la Fig 5.12. 

també hi trobem constatacions a la part real i imaginaria. Per tan es pot afirmar que estem 

davant de una freqüència pròpia a 82 Hz d’una manera segura. 

Per millorar l’anàlisi i assegurar què és, i què no és una freqüència pròpia, els senyals de la 

FRF es passen per programes d’anàlisi modal que aproximen els senyals mesurats per 

funcions i calculen l’esmorteïment entre d’altres paràmetres. Els criteris principals són la 

confiança modal, la participació i complexitat modal, col·linealitat i dispersió de fase. 

5.6.2. Anàlisis de transitoris 

És una altra tècnica que es pot utilitzar per detectar experimentalment freqüències pròpies 

és l’anàlisi de transitoris de posada e marxa o de parada de la màquina. El transitori es pot 

analitzar mitjançant cascades d’espectres o utilitzant diagrames de Bode. Aquí la força 

excitadora acostuma a ser el desequilibri i a vegades les pulsacions de pressió generades 

pels àleps.  

5.7. Funcions temporals i freqüencial i aplicacions  en anàlisi 

modal 

Per l’anàlisi dels fenòmens de vibració i de soroll molts tipus de funcions poden ser 

estudiades. Aquestes funcions poden ser respecte senyals en domini temporal o 

freqüencial. Per contra, només unes úniques combinacions de les funcions poden donar un 

clara evolució sobre les vibracions i el soroll. Algunes d’elles que es discuteixen a 

continuació són les relacionades amb “autopower spectrum”, el “crosspower spectrum”, la 

coherència i la funció de resposta en freqüència, entre d’altres. S’explicaran en els pròxims 

paràgrafs quines són aquestes funcions i correlacions i per a què s’utilitzen en l’anàlisi 

modal. 

5.7.1. Autopower spectrum i funció d’autocorrelació  

L’autopower spectrum de la senyal a(t) és la equació Eq. 5.16: 

)()()( fAfAfGAA ∗⋅=    (Eq. 5.16) 

On A(f) és la transformada de Fourier de a(t) i * indica el conjugat del complex. 

“L’autopower spectrum” mostra com es distribueix l’energia de la senyal sobre la 

freqüència. 
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La funció de autocorrelació de una senyal transitòria en el temps a(t) és definida per la 

equació Eq. 5.17 : 

dttataRAA ⋅+⋅= ∫
∞

∞−

)()()( ττ    (Eq. 5.17) 

Per un cas de senyal estacionaria la funció de autocorrelació es defineix com indica 

l’equació Eq. 5.18: 

 dttata
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2/

ττ   (Eq. 5.18) 

Dins de l’anàlisi modal experimental els “autopowers” són utilitzat per el càlcul de funcions 

de resposta freqüencial mitjanes i per jutjar la qualitat de la força com a input. 

Una altra aplicació important sobre el tema, el “autopower spectra” es l’analista del 

comportament de maquinàries rotatòries. “Autopower” i la correlació poden ser útil per 

trobar ressons en les senyals. Algun exemple típic són els dobles rebots durant els 

impactes amb un martell. 

5.7.2. Crosspower spectum i funcions de cross-corre lacions 

El “Crosspower spectrum” entre una senyal a(t) i b(t) és definit per l’equació Eq. 5.19: 

)()()( fBfAfGAB ∗⋅=    (Eq. 5.19) 

On A(f) i B(f) es la transformada de Fourier de a(t) i b(t) respectivament i * indica el conjugat 

del complex. La magnitud del “crosspoers spectrum”  quantifica la unió de la potència a 

cada freqüència d’ambdues senyals, mentrestant la fase quantifica a cada freqüència el 

“timing” relatiu de la unió de la potència. 

La funció de cross-correlació per a una funció transitòria en el temps de les senyals a(t) i 

b(t) és definida per Eq. 5.20: 

dttbtaRAB ⋅+⋅= ∫
∞

∞−

)()()( ττ    (Eq. 5.20) 

Per un cas de senyal estacionaria la funció de autocorrelació es defineix com s’indica a Eq. 

5.21: 
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ττ   (Eq. 5.21) 

L’ús més comú del “crosspower spectrum” en el context d’anàlisis modal és el de calcular 

una mitja de la funció de resposta freqüencial FRF entre dos senyals. 

La clau entre la diferència entre “auto” i “cross”, és que els “crosspower spectrum” i la 

funció de “cross-correlació” conté una informació causal. Un altre aspecte important de 

l’aplicació del “crossspectrum” es la de estimar intensitat de so. 

5.7.3.  Promig 

El promig com ja s’ha esmentat es una manera de reduir el contingut de soroll aleatori que 

pot arribar aparèixer en la senyal. Les senyals poden ser promitjades en temps i en 

freqüència. 

A més el promig redueix la part asíncrona que pot ser present a la senyal i accentua la 

síncrona. En el cas de una senyal promitjada que prové de una adquisició, normalment es 

comença a partir de un trigger. Un exemple típic el trobem en els impactes. La mitjana en 

temps redueix el soroll no relacionat amb l’impacte. Un altre tipus de promitjat síncron és  el 

promitjat cíclic. Aquesta tècnica es descrita com a “comb” que filtre en el domini freqüencial, 

el soroll que també es reduït per atenuació de l’espectre. Normalment aquesta última 

tècnica és aplicada en testos de maquinaria rotatòria. 

Quan promitjem “auto- i crosspower spectrum” en domini freqüencial s’ha de ser conscient 

del fet que es estadístic únicament si els inputs són estacionaris i hi ha suficients mostres o 

mitjanes a realitzar. 

5.7.4. Funció de resposta freqüencial i funcions de  coherència 

Per una senyal simple d’entrada i una senyal simple de sortida tenim una sèrie de 

consideracions. Tenint F(f) com l’espectre en freqüència de una senyal d’entrada f(t), X(f 

l’espectre de la senyal resposta x(t), la funció resposta en freqüència FRF, H(f) entre dos 

senyals és indicada en Eq. 5.22: 

 )()()( fFfHfX ⋅=     (Eq. 5.22) 

Per tant, si es vol calcular directament la FRF, la fórmula quedaria de la següent manera 

(Eq. 5.23): 

)(
)()( fF

fXfH =     (Eq. 5.23) 
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Directament estimant H(f) per un promig trobem l’expressió Eq. 5.24: 
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=
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=  (Eq. 5.24) 

Podem trobar el risc que F(f) sigui igual a 0. Llavors a la pràctica s’utilitza una alternativa 

exitosa dels diferents camins que et porten el càlcul de la FRF, H(f) a partir de la utilització 

de “auto- i crosspower spectrums” tal i com plasma l’equació Eq. 5.25: 

FF
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)(1   (Eq. 5.25) 

O tenim la darrera alternativa de càlcul que és la Eq. 5.26: 

FX
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)(1   (Eq. 5.26) 

La raó principal de calcular la funció de resposta freqüencial FRF (H), amb la equació .25 o 

5.26 és la reducció del soroll no correlacionat en la senyal de entrada o en la senyal de 

sortida amb un promig. Quan es formula la FRF mitjançant la funció “cross- i autopower 

spectrum” la estimació de la funció de resposta freqüencial es intrínsecament al sistema 

lineal. Aquesta estimació es vàlida quan l’input és estacionari, no estacionari o determinista. 

Quan aquests funcions de resposta freqüencial són estimades, es pot trobar un coeficient 

de correlació. En aquest cas es sol anomenar com  funció de coherència. I mesura el 

quadrat de l’error entre la senyal d’entrada i la senyal de sortida i es defineix com s’indica a 

Eq. 5.27: 

∧∧

∧

⋅

=

XXFF

FX

GG

G
2

2γ     (Eq. 5.27) 

Aquest coeficient de correlació varia entre 0 i 1. Un valor de la unitat indica que hi ha una 

relació lineal perfecte entre les dos senyals. Una coherència menor a la unitat pot ser 

provocada per algun d’aquests factors: 

• Soroll no correlacionat tan en la senyal f(t) o la senyal x(t) o ambdues. 

• No linealitat entre els sistemes que s’està investigant. 

• Leakage en l’anàlisi. 
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• Retard entre el sistema avaluat i no compensat en l’anàlisi. 

La coherència és a vegades utilitzada per generar una altra funció derivada com factor de 

coherència de potència de resposta (COP) que té com a fórmula de càlcul la següent 

expressió (Eq. 5.28): 

XXGCOP ⋅= 2γ     (Eq. 5.28) 
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SEGONA PART. ANÀLISIS MODALS. 
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6. Desenvolupament de programes per el 

tractament de senyals (MATLAB)  

Per tal de dur a terme el tractament de senyals en aquest projecte es  programen una sèrie 

de programes amb MATLAB de versió 7.10.0. Una vegada s’ha passat pel convertidor 

analògic a digital i amb un format que pot obrir el MATLAB es comença amb la part de les 

anàlisis de totes mesures experimental mitjançant totes les sèries enregistrades. 

La elecció de MATLAB com a el programa escollit per fer el tractament de dades és degut a 

la el tractament de matrius i per les funcions implementades que porta. Quan hi ha moltes 

dades a tractar, el fet que un programa sigui amigable en el tractament de matrius és molt 

important per el tipus d’operacions que s’utilitzen en l’anàlisi de freqüències pròpies. Apart, 

té comandes molt interessants com és el cas de la FFT (Fast Fourier Transform), o la 

comanda Waterfall per poder realitzar les cascades. 

Per tant en aquest treball es realitzen tres programes amb MATLAB per cobrir totes les 

necessitats. Els programes són creats són els següents: 

• El primer és un programa utilitzat per analitzar senyals provinents d’impactes.  

• El segon s’utilitza per analitzar qualsevol senyal no provinent d’impactes ja sigui, 

senyals d’un canal o senyals complexes  com és el cas de transitoris d’arrencada de 

màquines.  

• I el tercer s’utilitza per realitzar la conversió entre les dades tractades a MATLAB 

com la FRF, la part real i imaginaria dels espectres, o la magnitud i fase cap a al 

programa ME’SCOPE  per a realitzar l’anomenat ODS (operating deflection shape). 

En els següents apartats es defineixen aquests programes amb més profunditat. Pel que fa 

al ME’SCOPE, és un programa comercial que s’utilitza per a detectar els modes vibratoris 

un cop s’ha realitzat l’anàlisi de freqüències pròpies amb MATLAB, i s’ha generat tota la 

informació necessària corresponent a l’estudi dinàmic. Cal destacar que per aquest projecte 

ME’SCOPE és un programa que s’utilitza com a receptor de les dades tractades i que 

només se’n extreu les animacions gràfiques dels modes vibratoris ja que, tota la resta s’ha 

realitzat amb MATLAB.   

Ha estat molt important fer que els 3 programes siguin el més amigables possibles per la 

gran quantitat de dades a tractar simultàniament i per la gran quantitat de gràfics i resultats 

que genera. Ja que si els programes no fossin força autònoms a la hora de generar 
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resultats, mostrar-los per pantalla i guardar-los automàticament el temps de realització del 

tractament de totes les senyals s’hagués convertit en una feina molt àrdua i amb una 

dedicació d’hores exagerada. 

En els següents punts s’explica no tan nivell de programació interna de com s’han realitzat 

els tres algorismes sinó amb una visió més d’usuari que va a utilitzar-los. Els programes de 

fet són suficientment depurats perquè una persona externa els pugui fer servir amb molta 

facilitat sense saber com és la programació interna. 

6.1.  Programa analitzador impactes 

Aquest programa s’utilitza per a realitzar el tractament de senyals amb la FFT (Fast Fourier 

Transform) a partir de impactes. En el cas d’aquest projecte els impactes són realitzats 

amb un martell i a partir de les dades obtingudes experimentalment, es vol arribar a 

realitzar un estudi de freqüències pròpies i determinar els modes vibratoris amb els ODS. 

El programa s’anomena “PFC_impactes.m” i consta de tots els paràmetres necessaris per 

fer un estudi complert de les dades obtingudes. Anem a veure amb diferents passos, el fil 

que segueix el programa i quins inputs demana i quins resultats n’extreu. 

6.1.1. Recepció de dades 

En primer pas el que realitza el programa es adaptar les dades que li venen i adaptar els 

inputs per començar a treballar amb ells. Un exemple clar són les comes, MATLAB veu les 

comes en els números i genera strings (paraules i no números), per tant, els tracta com a 

paraules per el què es fa vital passar aquestes comes a punts per convertir el valor en un 

número. A partir d’aquí es llegeixen totes les dades necessàries per pantalla i identifica 

totes les variables necessàries per el posterior anàlisi com per exemple la freqüència de 

mostreig. 

A continuació es mostra a la Fig. 6.1. un exemple de les lectures que fa de una de les 

sèries analitzades. Se’ns mostra paràmetres com el número de canal, el nom, el nivell 

màxim, la correlació, les unitats, entre d’altres paràmetres.  
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Alhora també representa i guarda les gràfiques automàticament de tots els canals que hi ha 

simultanis. Els gràfics directament es representen amb les unitats que llegeix de les 

capçaleres dels inputs. Aquests gràfics són guardats en format MATLAB i en .jpeg (imatge 

per llegir encara que no es tingui MATLAB instal·lat) a la carpeta que es vulgui especificar. 

 

Fig. 6.1. Visualització per pantalla de les característiques de tots els canals  

Fig. 6.2. Exemple de gràfic generat pel programa.  
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6.1.2. Paràmetres a indicar per l’usuari en domini temporal 

Un cop ja sabem les senyals que tenim d’entrada, en aquest cas, a cada impacte realitzat a 

la reixa surten 9 canals, 8 dels quals són acceleròmetres i el restant seria el del martell, el 

programa passa a demanar tots els inputs necessaris que l’usuari ha de introduir per 

començar amb el tractament. 

Tots els inputs que es necessiten introduir són expressats amb preguntes senzilles que 

apareixen en el “command Windows” de MATLAB. A mode de resum s’indiquen les 

preguntes escurçant-les per entendre aquí únicament els conceptes fonamentals que 

utilitza. 

• La primera pregunta és a quin canal es troba el senyal d’entrada o martell. 

L’usuari indica amb el valor del número del canal on es troba el martell que el programa 

mostra, i així identifica els restants com a canals de resposta. 

• La segona pregunta et demana el “trigger” i posteriorment demana el delay (retard). 

El “trigger” és el valor relacionat amb el canal del martell que ens indica quants impactes hi 

ha en la sèrie estudiada. Posteriorment el retard ens indica respecte el “trigger”, quan la 

FFT ha de començar a analitzar l’impacte. 

• Per tercer pas, el programa demana quina resolució en freqüència volem per els 

espectres i posteriorment el “Hold-off” 

La determinació de la resolució en freqüència ens determina la duració de la finestra que 

s’agafa des de l’inici de l’impacte, i ens determina la precisió que volem realitzar l’espectre. 

Per altra banda el “Hold-off” es un salt en el temps que es dona des de l’activació del 

“trigger” per tal que el comptador d’impactes no es torni a activar en la zona de baixada de 

l’impacte. 

• En quart pas es demana si es vol eliminar algun dels impactes i quins són. 

Molt important per tal que, de tots els impactes trobats, eliminar els que no interessin ja 

sigui per rebots del martell, entre d’altres opcions.  

• En quinqué pas se’ns demana si es vol realitzar un promig en el domini freqüencial 

o en el domini temporal. 

Depenent de les necessitats o de la intenció de l’usuari, es pot realitzar el promitjat tant en 

el domini freqüencial o bé, en cas de necessitat en el domini temporal. A partir d’aquí el 
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programa es separa en dos en funció de la opció escollida, de totes maneres la continuació 

es força semblant, l’únic que canvia són les matrius i la manera de tractar-les. 

També val a dir que amb algun error de resposta moltes de les preguntes realitzades es 

tornen a reescriure si hi ha alguna inconsistència en la resposta, i per tant, automàticament 

el programa les fa tornar aparèixer en pantalla. 

6.1.3. Paràmetres a indicar per aplicar les finestr es 

A partir de la última elecció de l’apartat anterior el programa es disposa a encarar la part 

freqüencial del programa. Fins el moment s’han generat totes les gràfiques del domini 

temporal dels canals que participen en l’anàlisi. Totes les dades introduïdes fins el moment 

es guarden o com a variables, vector o matrius per poder ser recuperats en qualsevol 

moment. 

Els passos que hi ha en aquesta part són: 

• En primer lloc et demana si es vol aplicar la finestra transient en la senyal del martell 

o senyal d’entrada i en cas afirmatiu et demana que indiquis de quants segons vols 

que sigui. 

Per tant les primeres preguntes que el programa genera per l’usuari són a nivell de 

l’aplicació de la finestra transient que és la més utilitzada en els impactes del martell. El que 

s’intenta, si hi ha alguna part de la senyal o soroll a eliminar, la finestra elimini aquesta part. 

També útil per eliminar els rebots produït en el moment de l’impacte del martell, en cas que 

n’hi hagin. 

• En segon lloc el paquet de preguntes que es formulen són d’aplicació de finestres 

en els canals de resposta. Aquí les preguntes són d’elecció per l’aplicació d’alguna 

finestra, i en cas afirmatiu es pot escollir entre la finestra transient, la Hanning o 

l’exponencial. 

En el cas de escolli4r la finestra transient es demana quan vol que duri en segons 

aquesta finestra, és igual que el cas del martell. La finestra transient val 1 durant el 

temps estipulat de durada i 0 la resta del temps. Posteriorment aquesta finestra es 

multiplica per les respostes temporals que tenim i conserva el valor de les respostes 

quan la transient val 1 i imposa 0 per la resta. 

Sinó l’altra opció és la finestra exponencial, en la qual, el valor que l’usuari introdueix és 

el valor de la tau i també intervé el temps que s’autocalcula. L’expressió utilitzada és 

mostrada a l’equació Eq.6.1: 
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τ
t

eonencial
−

=exp     (Eq. 6.1) 

Finalment com a tercera finestra es pot aplicar la Hanning que a mode de concepte 

aplica la figura (Fig.6.3) que veiem a continuació. 

 

6.1.4. Aplicació del domini freqüencial 

Definits tots el paràmetres explicats en els apartats anteriors, l’usuari no ha de intervenir 

més en el programa i les subrutines ja s’encarreguen de generar tots els resultats, i 

gràfiques. Amb això es conclou amb el tractament de totes les senyals i posteriorment fa 

possible que es pugui realitzar l’estudi de freqüències pròpies. 

Passem a veure tots els càlculs i resultats que el programa genera i que han estat explicats 

la seva utilitat en els apartats 5 i més contretament en els apartats 5.6 i 5.7 entre d’altres. 

Els principals paràmetres s’enumeren a continuació i es realitzen per a cada un dels canals: 

• El programa calcula els espectres de les senyals tan de les respostes com de la 

senyal d’entrada, en aquest cas, el martell. A més genera per a cada un una 

gràfica que hi trobem la coherència entre les senyals. 

• Instantàniament es van obrint les altres gràfiques que el programa va generant i 

guardant automàticament, per tant, en segon lloc apareix una gràfica de la FRF 

acompanyat de l’angle d’aquesta tal i com s’aprecia en la Fig. 6.4. 

Fig. 6.3. Exemple de la funció de la finestra Hanning.  
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Recordar que tots els gràfics que es van generant apart de guardar-se amb el format 

MATLAB i amb el .jpeg. També els gràfics es generen amb les unitats referenciades que 

s’autoimplementen soles provinents dels inputs d’entrada i amb els noms de cada canal per 

no perdre en cap moment, canal i sèrie analitzats. 

• A continuació es genera una gràfica amb la part real i imaginaria de la FRF per 

cobrir tots els paràmetres necessaris per a realitzar l’estudi de freqüències pròpies. 

Aquesta gràfica s’aprecia en la Fig. 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Exemple de FRF i fase de un canal.  
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• Finalment surt un altra gràfica amb el conjunt de la FRF2 i FRF3 que són les FRF 

calculades a partir del auto i cross-spectrum definit anteriorment a la part teòrica. 

A part de totes les gràfiques i dades mostrades el programa també calcula i guarda, 

quedant a la disposició quan es necessiti, paràmetres com l’autospectrum, el 

crosspectrum, entre d’altres variables. 

6.2.  Programa analitzador de transitoris 

El programa s’anomena “PFC_waterfall_overlap” i es un programa per analitzar transitoris 

en major part. Utilitza comandes com les cascades i disposa de l’opció d’aplicar overlaps. 

També, pot analitzar senyals simples de un canal. 

Al ser un programa més curt que no pas els d’impactes, tot i que segueix el mateix principi 

a nivell de gràfics generats automàticament i de facilitat de utilització, anem a veure quins 

inputs demana el programa per ser introduïts per l’usuari. 

Automàticament un cop et demana les dades o inputs a carregar et genera per pantalla les 

característiques del canal o canals a analitzar. Et descriu com l’anterior programa, el nom 

del canal, les unitats, el màxim, la freqüència de mostreig entre d’altres paràmetres inicials. 

Fig. 6.5. Exemple de FRF i fase de un canal.  
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A continuació et genera un gràfic amb els canals d’entrada per poder-ne realitzar les 

visualitzacions oportunes. Aquest gràfic ja et defineix automàticament les unitats, durada en 

el temps de la senyal i el nom de cada una. Exemple Fig. 6.6. transitori d’entrada. 

 

A continuació comencen les preguntes que l’usuari ha d’introduir segons els interessos dels 

anàlisis a realitzar. Els passos que et marca el programa són els següents: 

• Indicar el temps de inici i de final que se vol analitzar la senyal. 

• Posteriorment demana la resolució en freqüència que es vol obtenir en l’espectre. 

• Després pregunta quin “overlap” se li vol donar a la senyal. 

“L’overlap” indica el solapament entre finestres definides per la precisió en freqüència. Un 

“overlap” del 100% no es possible perquè voldria dir que sempre s’analitza la mateixa 

finestra en canvi un overlap de 0% indica que no hi ha solapament. 

El número de finestres que s’aplicaran per a l’anàlisi també es mostrat per pantalla. 

• Acte seguit es demana si es vol posar una freqüència mínima i màxima d’estudi 

cosa que fa ampliar certs rangs en els gràfics que es generen segons les 

necessitats de l’anàlisi. 

Fig. 6.6. Exemple senyal entrada transitori.  
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• A continuació es demana si es vol aplicar per alguna raó alguna finestra com la 

transient, la exponencial o la Hanning sent aquesta última la més comú en aquests 

casos. 

• Finalment el programa demana si es vol representar la gràfica de la cascada o 

“waterfall”. 

A part de la gràfica cascada, com a resultat final, també fa un escombrat dels màxims 

valors de totes les finestres per a cada freqüència i representa un gràfic amb aquest valors 

presos. Es una gràfica molt útil per aquests tipus d’estudis. En la figura Fig. 6.7 es mostra el 

resultat de la cascada de la Fig. 6.6. en el tram compres entre els 70 i els 120 segons, amb 

un “overlap” de 80% i una resolució en freqüència de 0.25 Hz.  

 

6.3. Programa per la conversió a ME’SCOPE 

El tercer i últim programa s’utilitza un cop després realitzat l’anàlisi de les senyals per un 

dels dos programes anteriors, es fa corre i agafa les variables necessàries per tal, de 

generar els inputs necessaris per ME’SCOPE. Aquest programa agafa els valors de la part 

imaginaria i la part real de la FRF de cada canal i en guarda la freqüència a la qual té lloc. A 

partir d’aquí el guarda en .txt en format ASCII utilitzant la tabulació per la separació i 

adjuntant la capçalera per a cada cana. Amb aquests arxiu .txt es pot fer el transvasament 

de dades amb el programa Me’Scope que és capaç de realitzar els pertinent ODS i amb 

Fig. 6.7. Exemple “waterfall” de resolució 0.25 Hz i “overlap” 
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això es determina els modes vibratoris de una manera més visual, amb imatges de la 

deformació i amb la possibilitat de generar vídeos. 

Els ODS és una de les múltiples aplicacions del ME’SCOPE ja que també pot calcular a 

partir de les dades transmeses, el damping o esmorteïment de les senyals entre moltes 

d’altres que no són abast ni objecte d’aquest projecte. 
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7. Descripció i caracterització de la reixa d’anàli si 

La reixa que és analitzada en aquest projecte és una reixa de central hidroelèctrica que ha 

presentat problemes estructurals, i per la qual, s’ha intentat trobar una solució de 

compromís tot realitzant-se un estudi dinàmic de freqüències pròpies. 

Aquesta està projectada dins de la canonada prèvia a l’entrada de la central. La reixa conté 

unes rodes als laterals que no permeten el moviment i que per tant, en la seva posició de 

treball es poden considerar com si fossin encastament. A més, la central consta de tres 

grups de turbina. A la figura següent (Fig. 7.1.)  es pot apreciar la situació un cop elevada la 

reixa del seu estat natural de funcionament dins la canonada. 

 

Per tant, el procés de anàlisi d’aquesta reixa constarà de tres parts. La primera part es 

centrarà en el càlcul de les freqüències pròpies i els modes vibratoris de la reixa malmesa. 

Es trobarà el comportament dinàmic amb la realització de impactes en aire i s’informarà de 

Fig. 7.1. Imatge de la reixa de la central Hidràulica 
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les conclusions i mesures preses per la millora del disseny i per tant, la resistència 

estructural per intentar evitar els problemes derivats de la ressonància. 

Segonament, i un cop aplicades les solucions estructurals decidies a partir del primer estudi 

de la reixa en males condicions, es realitzà un nou estudi per determinar la millora de les 

propietats davant la ressonància comparant les freqüències pròpies obtingudes en el 

disseny millorat respecte l’antic. I constatant si han augmentat de valor les freqüències 

pròpies o no. 

7.1. Característiques de partida de la reixa 

La reixa malmesa inicialment consta de 41 platines verticals i 7 bigues horitzontals que 

s’anomenaran a partir d’ara tallamars. Sis dels set tallamars són de perfil aerodinàmic  i 

estan buides per dintre mentre que una, ubicada en la part superior, té un perfil I. La reixa 

presenta també un marc en forma de U.  

Les mesures exactes de la reixa es tenen en compte per a la realització del càlcul de 

pèrdua de carrega de la reixa. Però no s’informa de tots els valors dimensionals per temes 

de confidencialitat tot i que d’alguns si se’n farà esment. 

A continuació es veurà un model del conjunt global de la reixa realitzat en 3D (Fig. 7.2.). 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

Fig. 7.2. Conjunt 3D de la reixa analitzada 
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Acte seguit es visualitza unes seccions genèriques de la reixa a la Fig 7.3. 

La platina té una base prismàtica de 10mm d’amplada i 100 mm de llargària. Té 

encastades com s’ha dit 6 tallamars cada 800 mm i un en la part superior només recolzat. 

Les seccions buidades que es presenten cada 800 mm representen el fragment que el 

tallamar ocuparia sobre la platina. El primer (vist des de la part superior) no està encastat. 

La distància existent entre la vertical de l’extrem exterior de la platina i el punt més interior 

encastat és de 21 mm. A continuació es visualitza una vista tridimensional de la platina amb 

les ampliacions necessàries per a comprendre el seu disseny (Fig. 7.4.).   

Fig. 7.3. Seccions generals de la reixa 
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Per altra banda tal i com es veu en les imatges que venen a continuació els tallamars no 

són estructures massisses, com ja s’ha comentat, sinó que interiorment estan buides. 

Aquests contenen a cada 560 mm una placa amb el mateix perfil de 6 mm de gruix. 

Aquestes xapes interiors estan col·locades a 550 mm dels extrems i la resta entre elles a 

560 mm. 

Primer es pot veure una vista 3D dibuixada de com és el tallamar i una secció d’aquest a la 

Fig 7.5. Posteriorment a la Fig 7.6 es pot apreciar una imatge del tallamar com és en la 

realitat, buit per dins amb el perfil aerodinàmic característic prèviament comentat. 

 

 

Fig. 7.4. Detall de dimensions i forma d’una platina 
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La reixa que s’analitza ja precedeix de una versió encara més antiga. Aquella també va 

donar problemes en la seva funció i en el seu moment ja es va haver de realitzar els canvis. 

Aquests canvis fins arribar a la configuració inicial que s’analitza en el projecte, són els que 

s’han comentat fins el moment. Per tant, el disseny de reixa inicial del què parteix aquest 

treball ja es una modificació que es va aplicar a la reixa inicial i que no va donar bons 

resultats com es pot comprovar. 

Aquesta reixa antiga constava igualment de 41 platines verticals i 7 bigues horitzontals 

(tallamars). Les set tenien un perfil I, en aquest disseny antic. La reixa presentava un marc 

en forma de U igual que a l’actualitat. Per tant, una de les grans diferències que es van 

Fig. 7.5. Dibuix 3D del tallamar 

Fig. 7.6. Imatge del tallamar desmuntat 
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aplicar en aquest primer canvi han estat canvis en l’aerodinàmica. Fet que va provocar una 

reducció la pèrdua de càrrega de la reixa, però que no ha estat capaç de solucionar el 

problema de fons de la ressonància en funcionament. 

7.2. Problemes de la reixa avaluada 

La part de la reixa més afectada és la part central. És la zona que més ha patit el procés de 

fatiga en el règim de funcionament de la central. La platina 25 i Tallamar 4 és la més 

perjudicada. 

A primera vista les esquerdes travessen el grossor de les platines (10 mm) i arribaven a la 

meitat de la seva amplada (100 mm). Per a facilitar la identificació s’utilitza a partir d’ara la 

següent nomenclatura. 

Mirant la reixa posicionada verticalment per davant (per on entra el fluid) tenim: 

• De dalt a baix es denominen els tallamars com a T1 fins a T7. El tallamar 1 (T1) és 

la biga quadrada superior del marc. 

• De esquerra a dreta es denominen les platines P1 a P41. 

Les fissures s’inicien en la zona de soldadura entre platina i tallamar. En la zona central és 

on hi ha més fissures entre tallamars T3 i T5 i entre les platines P20 i P26. A mode 

esquemàtic s’aprecia les zona conflictives en la Fig. 7.7. 

 

Fig. 7.7. Imatge de la zona més malmesa de la reixa 
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7.3. Pèrdua de càrrega en la reixa 

Es realitza un estudi de la pèrdua de carrega que experimenta el fluid que passa a través 

de la reixa en diferents condicions de operació. La realització d’aquest estudi ens permet 

conèixer una mica en més profunditat les pèrdues de càrrega que pot tenir una reixa a 

l’atzar dins de tot el conjunt de centrals hidroelèctriques. I comprovar l’eficiència d’aquesta 

reixa en termes de pèrdua de càrrega. 

La pèrdua de càrrega segueix la següent equació Eq.7.1.: 

g
vKh p 2

2
⋅=       (Eq. 7.1) 

Essent hp la pèrdua de càrrega en metres de columna d’aigua. La K es la constant 

característica i específica per la reixa que estem avaluant. La v, és la velocitat del fluid que 

travessa la reixa en metres partit segon. I g és la constant de gravetat. 

A partir d’aquí continuem amb el càlcul de la K característica que ve determinada en funció 

de les equacions i paràmetres que es mostren a continuació (Eq. 7.2.). 
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D’aquesta equació se’n deriven les següents funcions Eq. 7.3. i Eq. 7.4. : 
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F
f =       (Eq. 7.4) 

τ  tau és un paràmetre que ve en funció c/dH 

F0 Àrea lliure de la reixa en (mm2) 

F1 Àrea total de la reixa en (mm2) 

A0 Àrea de una obertura (mm2) 

Π0 Perímetre de una obertura (mm) 

C Profunditat de les platines (mm) 
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λ   En el cas estudiat el valor de lambda és 0.02 com a valor fixat. 

A continuació es procedeix amb el càlcul d’alguns dels paràmetres reflectits a la Taula. 7.1: 

 dH C (mm) C/dH f  
reixa avaluada 128,736 100,000 0,777 0,806 

S’ha representat els valor de τ  en funció C/dH i s’aprecia a la següent figura: 

 

A continuació s’acaba de determinar els paràmetres restant per el càlcul de la K a la Taula. 

7.2.: 

 

C/dH tau f  λ K 

0,777 0,42 0,806 0,02 0,285 

Un cop trobat el valor de K se li fa una correcció per el factor de forma dels perfils de 

tallamar i platines. Les correccions venen determinades per la següent Fig. 7.9: 

 

Taula. 7.1. Taula amb algun dels valors a determinar 

Fig. 7.8. Valors de Tau en funció de C/dH 

Taula. 7.2. Taula amb algun dels valors a determinar 
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Forma Factor 

1 1,00 

2 0,76 

3 0,76 

4 0,43 

5 0,37 

6 0,30 

7 0,74 

 

 

 

 

La fórmula a utilitzar simplement consta de l’equació Eq. 7.5: 

g
vKKh formap 2

2
⋅⋅=      (Eq. 7.5) 

Es considera que tenim un aproximació a la forma 4 per tant, el factor Kforma a utilitzar és 

0.43. A continuació segons una sèrie de possibles velocitats d’entrada es calcula la pèrdua 

de càrrega que pot produir la reixa com s’ha comentat en metres de columna d’aigua. 

 

v(m/s) K K factor forma hp (m.c.a) 

1,000 0,285 0,430 0,006 

2,000 0,285 0,430 0,025 

3,000 0,285 0,430 0,056 

4,000 0,285 0,430 0,100 

5,000 0,285 0,430 0,156 

6,000 0,285 0,430 0,225 

7,000 0,285 0,430 0,306 

 

Fig. 7.9. Factor corrector per forma 

Taula. 7.3. Pèrdua de càrrega de la reixa 
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7.4. Caracterització dels modes propis a partir d’u na 

simulació 

Un dels objectius perseguits en el projecte és la identificació dels modes propis de la reixa. 

Un cop realitzat tot el tractament de senyals amb MATLAB i una vegada analitzades les 

freqüències pròpies, s’utilitza el ME’SCOPE per a la determinació i visualització de modes 

propis. 

Per tant, abans d’entrar en els resultats obtinguts per ME’SCOPE anem a caracteritzar els 

diferents modes propis que es volen determinar i quina nomenclatura es farà servir. Per a la 

caracterització es fa servir unes imatges extretes de simulació. Com la simulació amb 

ANSYS o amb qualsevol altre software, et determina idealment els modes vibratoris de les 

estructures, anem a classificar els modes ideals que es poden trobar. Les il·lustracions es 

mostren en la Fig. 7.10.: 

 

       B1                    T1                   Bv1             B2                    A1                  B3 

 

      B4                         B5                     A2                  T2                   Bv2                A3 

A partir d’ara quan es parli de flexió lateral es parlarà de “Bending”. Els B1 per exemple o el 

B2 fins a 5 són els “bendings” laterals. Els índex superiors indiquen el mode vibratori que 

són. Per tan el primer “Bending” (B1) serà el mode vibratori més senzill i a la freqüència 

pròpia més baixa. 

Els axials com el A1 són els modes que es produeixen en direcció al fluid. Els Bv són els 

modes de flexió verticals que s’anomenaran a partir d’ara “bendings” verticals. I finalment  

Fig. 7.8. Il·lustracions dels diferents tipus de modes vibratoris [2] 
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també trobem els modes torsionals. En aquest projecte no són buscats especialment 

perquè les proves experimentals rebudes no ho permeten. Per a determinar correctament 

modes torsionals haguessin fet falta col·locar els captadors en una altre posició. 
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8. Anàlisis, tractament de senyals i presentació 

resultats reixa amb geometria inicial 

El primer anàlisi i tractament de senyals es porta a terme amb la reixa amb les condicions 

estructurals que hi ha inicialment. Per tant, les condicions de la reixa són les que s’indica en 

l’apartat de característiques 7.1. 

L’objectiu d’aquest primer estudi es veure les freqüències pròpies que té l’estructura i 

determinar quins són els seus modes vibratoris a partir de la realització dels ODS 

(operating deflection shapes). La intenció és intentar comprendre en quin ordre de 

magnitud es detecten les primeres freqüències que són les que poden provocar la 

ressonància amb el funcionament de la planta. A partir d’aquí i un cop identificades 

aquestes primeres freqüències i els seus modes vibratoris es realitza l’enumeració de 

canvis estructurals que passa per augmentar la rigidesa de la reixa, per tal d’augmentar les 

freqüències pròpies al màxim possible. La finalitat de incrementar la rigidesa es evitar que 

coincideixin les freqüències naturals amb les freqüències excitadores de la planta en 

qualsevol dels règims de servei de la central. 

En els següents apartats es seguirà el procés utilitzat en l’estudi per l’anàlisi dinàmic de 

l’estructura en les condicions inicials. La reixa esta recolzada contra la paret per dos punts 

de subjecció com a condicions de contorn. Primer es comença donant una breu explicació 

sobre les proves experimentals en aire. 

8.1. Proves experimentals 

Per a la realització de l’estudi dinàmic i la determinació de freqüències pròpies s’ha dut a 

terme tot un seguit de proves a la reixa que a continuació s’aniran enumerant. 

Es realitzen 3 classes de mesures experimentals. La primera es realitza quan la reixa està 

malmesa amb esquerdes i amb una zona central molt afectada. La segona mesura es 

realitza quan s’han implementat els canvis en la geometria que dona rigidesa a la reixa. Per 

tant aquestes segones mesures serveixen per a realitzar l’estudi dinàmic de la solució 

estructural adoptada. Finalment i com a tercera prova experimental es realitzarà un 

captació del les característiques de la reixa funcionant en el seu medi natural, és a dir, en 

aigua i en diferents rang de treball que pot estar sotmesa la reixa. 

A continuació es fa un breu recull de les proves en aire que serveix explicar tan les proves 

experimentals de la reixa amb les condicions inicials, com per les proves amb la reixa 
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reforçada. Per tant no es tornarà a repetir un apartat de proves experimentals quan es faci 

el cas de l’estudi per la reixa reforçada.  

8.1.1.  Proves experimentals en aire 

Com s’ha esmentat prèviament, les proves realitzades abans i després de la modificació de 

la geometria proposada per corregir la ressonància, és a dir, amb la situació de reixa en 

mal estat i posteriorment, reixa modificada, es realitzaran amb impactes en aire. 

Un cop retirada la reixa de la canonada es comença per una inspecció visual, en la qual es 

determina una sèrie de esquerdes superficials en les platines pròximes a la unió amb el 

tallamar, tal i com ja s’ha indicat en l’apartat 7.2. 

Posteriorment es té la reixa recolzada en dos punts i es van realitzar els impactes. L’equip 

constava de 8 acceleròmetres distribuïts per la reixa segons les sèries que es desitgen 

realitzar per identificar les principals freqüències pròpies en les platines, tallamars i marc. 

Els impactes es realitzen amb un martell equipat amb cèl·lula de càrrega. 

Les senyals dels acceleròmetres i del martell són enviades fins a ser enregistrades amb 

una cinta on queden gravades per ser posteriorment analitzades. Per a les mesures abans i 

després de les modificacions geomètriques en la reixa es realitzen un seguit de sèries amb 

els seus respectius impactes. 

Quan es parla de sèrie es defineix simplement com una distribució fixa dels acceleròmetres 

en la reixa. Posteriorment amb els captadors fixats, es realitzen impactes a diferents punts 

de la reixa. És a dir, en una sèrie apareixerien subsèries, no es més que el canvi de punt 

d’impacte amb el martell. 

Quan es canvia els acceleròmetres de lloc o de posició a la reixa es fa un canvi de sèrie. 

Cada sèrie té els captadors posicionats i distribuïts per detectar freqüències pròpies en 

diferents direccions de la reixa. Per tant, una sèrie col·locarà els captadors de certa manera 

per detectar freqüències pròpies de “bendings” laterals, o “bendings” verticals, també axials 

i fins i tot i poden haver sèries per a determinar freqüències pròpies torsionals. 

Per tant, tan amb els estudis de la reixa en aire amb la configuració inicial, o amb la 

reforçada i fins i tot amb els impactes en aigua, apareixeran el nombre de sèries avaluades. 

Amb les sèries definides s’explicarà quin tipus de freqüència i mode propi intenten detectar. 

Les diferents sèries seran indicades en apartats posteriors quan s’avaluïn els impactes. A la 

Fig. 8.1. Es pot veure com estan situats alguns dels acceleròmetres. La primera imatge 

correspon a una sèrie de “bending” lateral i la segona correspon a un “bending” vertical. 
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Després d’haver-se enregistrat les respostes en cintes cada canal amb la seva atenuació i 

amplificació corresponent s’utilitza sistema convertidor analògic a digital per posteriorment 

tractar aquestes dades. Els elements utilitzats es veuen a la figura (Fig. 8.2) que hi ha a 

continuació on s’acaben guardant en un format llegible per MATLAB, programa que 

s’utilitza per fer d’analitzador. 

 

Fig. 8.1. Posició d’alguns captador en els impactes 

Fig. 8.2. Conversió de analògica a digital 
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8.2. Sèries analitzades i recuperació de dades 

Amb els acceleròmetres disponibles (vuit en total) s’escull entre totes les sèries, de les 

proves experimentals realitzades, aquelles que aporten més fiabilitat a la hora de trobar 

freqüències pròpies i modes propis. És a dir, de totes les sèries que s’han realitzat amb la 

configuració de la reixa inicial, s’estudiaran 6 sèries de les 8 totals que hi ha. Per tant les sis 

sèries analitzades s’explicaran i estudiaran en els pròxims punts. La designació feta per les 

sèries és la comentada en l’apartat 7.2 que designa T al tallamar i P a les platines, mirat 

des de davant a l’entrada del fluid els tallamars van de 1 al 7 de d’alt a baix i les platines de 

la 1 a la 41 i van d’esquerra a dreta. 

Si es vol veure per a cada sèrie les senyals d’entrada, la senyal de resposta de un 

captador, la FRF, coherència, part real i imaginària, fase, entre d’altres paràmetres 

estudiats amb el MATLAB, es pot trobar la informació a l’Annex A. 

8.2.1. Sèrie primera (“bendings” laterals) 

La primera sèrie té els captadors (acceleròmetres) distribuïts de manera horitzontal per 

determinar les freqüències pròpies que produiria un desplaçament lateral que s’especificarà 

més endavant. 

La Situació dels captadors queda definida per la següent distribució Fig. 8.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3. Distribució acceleròmetres sèrie 1 
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Els punts vermells representen la ubicació dels acceleròmetres i les fletxes indiquen la 

direcció analitzada que enregistra el captador i que també és la direcció que es realitzen els 

impactes. La situació amb el número del captador és la següent: captador 1 situat entre els 

T1 i T2 a la P25; captador 2 situat entre els T2 i T3 a la P25; captador 3 situat entre els T3 i 

T4 a la P25; captador 4 situat entre els T4 i T5 a la P25 (captador superior); captador 5 

situat entre els T4 i T5 a la P25 (captador del mig); captador 6 situat entre els T4 i T5 a la 

P25 (captador inferior); captador 7 situat entre els T5 i T6 a la P25; captador 8 situat entre 

els T6 i T7 a la P25 

D’aquesta primera sèrie s’analitzen 2 impactes, quan en primera instancia el martell 

impactem en el captador 2 i en el captador 5 a també horitzontalment. Per tan es realitza la 

recuperació de les senyals de les cintes corregint les amplificacions i atenuacions de cada 

canal. 

A partir de les dades recuperades s’executa el programa “PFC_impactes” i es comença 

amb el tractament de les dades i l’anàlisi de les freqüències pròpies. Un cop s’arranca el 

programa els inputs introduïts per el càlcul. En aquest moment es quan es comença a 

realitzar el tractament de senyals a partir de la determinació del “trigger”, el “delay”, la 

resolució en freqüència, el “hold-off”, els impactes esborrats i les finestres aplicades. Les 

anteriors característiques enumerades es poden visualitzar en l’annex XXX 

8.2.2. Sèrie segona (“bendings” laterals) 

En aquesta sèrie al posició dels captadors no varien respecte a la primera. La única 

diferencia és la posició del captador 4. Aquest captador deixa la seva posició inicial i es 

passa a la mateixa que el captador 5 però per la part de sortida de la platina. Aquest canvi 

de posició es per recopilar més informació de la zona més afectada de la reixa. 

En aquesta sèrie s’analitza els impactes realitzats al captador 5 ja que, el senyal del martell 

i les senyals dels acceleròmetres tenen una senyal més nítida que la resta. Es recuperen 

també els senyals enregistrats per la cinta. Es torna a fer la consideració de la 

amplificacions i atenuacions pertinents per importar les senyals a MATLAB. 

Un cop generats els inputs per ser rebuts amb el MATLAB s’executa el programa i 

s’introdueixen altre cop als paràmetres necessàries tal i com s’ha explicat a la primera sèrie. 

8.2.3. Sèrie tercera (“bendings” laterals) 

Aquesta sèrie també té els captadors distribuïts en direcció horitzontal i servirà per 

contrastar els resultats de les dues sèries anteriors en quan a les freqüències pròpies 

trobades. 
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En aquest cas tenim els captadors distribuïts de la següent manera (Fig. 8.4.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa és la següent: captador 1 

situat el la platina P24 a l’altura de T4; captador 2 situat entre els T2 i T3 a la P22; captador 

3 situat entre els T3 i T4 a la P23; captador 4 situat entre els T4 i T5 a la P24 (captador 

superior); captador 5 situat entre els T4 i T5 a la P25, (captador del mig); captador 6 situat 

entre els T4 i T5 a la P21 (captador inferior); captador 7 situat entre els T5 i T6 a la P20; 

captador 8 situat a la P25 a la altura de T5. 

En aquesta sèrie s’analitza els impactes a l’altura del T4. Es recuperen les senyals de les 

cintes enregistrades i es realitza el tractament de senyals amb MATLAB per determinar les 

freqüències pròpies i s’estudia els resultats. 

8.2.4. Sèrie quarta (“bendings” verticals) 

En aquesta sèrie es vol realitzar l’estudi de les freqüències pròpies i els modes vibratoris 

que té la reixa amb impactes verticals per buscar els “bendings” verticals que més endavant 

s’explicaran. 

Fig. 8.4. Distribució acceleròmetres sèrie 3 
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En aquest cas la distribució dels captadors en la reixa queden de la següent manera Fig. 

8.5.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa és la següent: captador 2 

situat verticalment sobre el T5 a la P19; captador 3 situat verticalment sobre el T5 a la P37; 

captador 4 situat verticalment sobre el T5 a la P25 per la part de sortida; captador 5 situat 

verticalment sobre el T5 a la P31; captador 7 situat verticalment sobre el T5 a la P25 a la 

part de davant; captador 8 situat verticalment sobre el T5 a la P22. 

Posteriorment es recuperen les senyals originals provinent de la cinta i s’importen a 

MATLAB, a continuació es fa el tractament de senyals pertinents s’extreuen les freqüències 

pròpies. En aquesta sèries es realitzen impactes al captador 4. 

8.2.5. Sèrie cinquena (“bendings” laterals) 

Tan aquest sèrie com al que ve a continuació, és a dir la sisena, es situen els captadors en 

el marc per tornar a captar respostes horitzontals de bendings laterals. 

Fig. 8.5. Distribució acceleròmetres sèrie 4 
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Per tant, els acceleròmetres queden situats al marc amb la distribució que s’explica a 

continuació a la figura Fig. 8.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa és la següent: captador 2 

situat al marc esquerra entre els T6 i T7; captador 3 situat al marc esquerra entre els T5 i 

T6 (captador inferior); captador 4 situat al marc esquerra entre els T5 i T6 (captador 

superior); captador 6 situat al marc esquerra entre els T5 i T6 (captador del mig); captador 

7 situat al marc esquerra entre els T4 i T5. 

Es recuperen els senyals de la cinta amb les correccions pertinents i es realitza l’estudi 

dinàmic en MATLAB. Per a informació més detallada veure Annex A. En aquesta sèrie es 

realitzen impactes al captador 7. 

8.2.6. Sèrie sisena (“bendings” laterals) 

Aquesta última sèrie de la configuració inicial de la reixa serveix per reforçar els resultats de 

la sèrie anterior (la cinquena) per tant, també tenim els captadors situats horitzontalment 

distribuïts al marc. La diferència entre la sèrie anterior i aquesta és la col·locació dels 

captadors 4 i 3 que passen al marc al costat dret. El captador 4 està situat enter els T4 i T5. 

Fig. 8.6. Distribució acceleròmetres sèrie 5 
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El captador 3 està situat entre els T5 i T6. La resta de captadors queden de la mateix 

manera que la definida en la cinquena sèrie. La distribució queda indicada a la Fig. 8.7.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a la resta de sèries es passa a la recuperació de les senyals de la cinta on queden les 

senyals enregistrades i es realitza tot el tractament de senyals amb MATLAB. En aquesta 

sèrie es realitzen impactes en el captador 4. 

8.3.  Presentació de resultats i comportament dinàm ic de la 

reixa 

Després de realitzar tots els estudis en MATLAB, per a totes les sèries i per a tots els 

canals, a la hora de representar els modes propis es trien les sèries que la distribució dels 

seus captadors és la millor per representar-los el més clar possible. Un cop clares les sèries 

a aplicar els ODS amb ME’SCOPE es passa a determinar quins són aquest modes 

vibratoris i a quines freqüències es detecten. Les sèries que donen uns modes vibratoris 

menys clars a la hora de ser representat, ja sigui, per falta de captadors o per altres motius 

com la ubicació d’aquests, s’utilitzen per a contrastar els valors obtinguts. 

Fig. 8.7. Distribució acceleròmetres sèrie 6 
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A part de totes les 6 sèries indicades en l’apartat anterior, s’han  analitzat moltes més i dins 

de cada sèrie s’ha escollit 2 o 3 llocs d’impactes per comparar quin és el que la seva 

resposta es més nítida per tal de ser avaluada posteriorment. 

A part de això apareixen freqüències pròpies que donen resposta a alguns captadors i en 

d’altres no, i que no s’inclouen en els resultats d’aquest apartat. Això es degut a que en 

molts d’ells apareixen freqüències pròpies que són excitades sense la intenció de fer-ho en 

les seves corresponents sèries. Es a dir, hi ha per exemple de freqüències pròpies que es 

poden trobar en acceleròmetres de la sèrie segona i que segurament tenen una resposta 

d’origen torsional. Per tant, com la sèrie 2 no pretén analitzar el mode torsional, aquest 

resultats no es tenen en compte. 

També s’ha posat uns límits de 500 Hz en els espectres. Aquest límit és posat ja que es vol 

realitzar un estudi de les freqüències que realment poden ser excitades per l'aigua. Per 

tant, freqüències superiors a les de tall no són rellevants en el cas de la reixa. 

Per altra banda s’analitzen els primers modes vibratoris de freqüències que com a molt 

altres poden arribar a 200 Hz ja que, a partir d’aquí la quantitat d’acceleròmetres no es 

suficient per a tenir un estudi complert i comencen a aparèixer modes vibratoris inclús entre 

tallamars. Aquets últims fenòmens poden passar inclús en alguns casos a freqüències més 

baixes que 200 Hz per tant, s’ha d’anar amb cura. 

En els següents apartats es passaran a analitzar els tipus de modes vibratoris detectats en 

aquesta reixa inicial. 

8.3.1. Modes propis de “bendings” laterals 

Els “bendings” laterals han estat un dels principals modes de vibració a determinar perquè 

eren un clar candidat a entrar en ressonància amb els caudals de circulació a través de la 

reixa. Probablement en funció dels resultats obtinguts podria explicar la aparició d’algunes 

de les esquerdes en la reixa. 

Per a determinar els primers modes vibratoris de “bending” lateral s’ha tingut en compte 

tots els resultats tan de les sèries 1 com la 2, 3, 5 i 6. S’han utilitzat moltes sèries per tal de 

definir amb el màxim detall possible aquesta classe de “bending”. Per el què fa a la 

representació final amb ME’SCOPE s’ha utilitzat la sèrie 1 amb els impactes realitzats en el 

captador 2. Aquests resultats s’utilitzen per tal d’il·lustrar els modes comentats. A la figura 

Fig 8.8. que hi ha a continuació es mostra la resposta dels diferents captadors per aquesta 

primera sèrie un cop s’ha passat les dades al programa ME’SCOPE. 
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Amb la contrastació de totes les dades generades i esmentades amb anterioritat, es 

determinen l’existència dels cinc primers bendings laterals abans de arribar a la freqüència 

de 100 Hz. Fet força perjudicial perquè són freqüències molt baixes i fàcilment excitables 

en els casos d’operació de la central hidroelèctrica. Les freqüències trobades les veiem a 

continuació: 

• Es detecta un “bending” lateral horitzontal 1 a 11.25 Hz i el “bending” 2 a 20.5 Hz. A 

continuació es mostren les imatges generades amb Me’scope en l’estudi realitzat 

per trobar els ODS, on es mostren els modes vibratoris. Aquest primers modes són 

representats a la figura Fig. 8.9. 

 

 

 

 

 

Velocitat/força [(m/s)/N] 

Fig. 8.8. Superposició dels diferents canals de la sèrie 1  
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• Posteriorment es troba un “bending” 3 clar a 42.25 Hz i un “bending” 5 a 58.25 Hz. 

Aquest modes es poden apreciar en la Fig. 8.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.9. “Bending” 1 i “bending” 2 de esquerra a dreta  

Fig. 8.10. “Bending” 3 i “bending” 5 de esquerra a dreta  
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No s’ha trobat un clar valor de freqüència pròpia com per representar el mode del “bending” 

4. S’han trobat algun candidat però a faltat arribar a contrastar amb total contundència que 

els candidats obtingut siguin aquest “bending 4”. Per a cap sèrie ha quedat clar amb la 

realització dels ODS a les freqüències candidates. Tot i que es normal pensar que es troba 

entre el “bending” 3 i 5. 

8.3.2. Modes propis de “bending” verticals 

Amb la utilització de la sèrie 4, tenint en compte tot un seguit de impactes en diverses 

posicions, s’ha acabat escollint els impactes al captador 4 per a representar amb 

ME’SCOPE els modes pròpies realitzant els ODS. 

A continuació es mostra la superposició de FRF utilitzades en la sèrie 4 en ME’SCOPE per 

tal de realitzar l’estudi del comportament dinàmic. 

 

A partir d’aquí i amb la contrastació de dades, podem apreciar amb certesa que trobem un 

“bending” vertical 1 i 2 també abans dels 100 Hz però no a freqüències tan baixes com els 

“bendings” laterals horitzontals. Aquests Bv1 i Bv2 els trobem a 23 i 62.5 Hz respectivament.  

A continuació es mostra les imatges d’aquests dos bendings verticals. Les il·lustracions 

poden no ser tan clares com els altres “bendings” laterals, doncs s’han determinat aquests 

dos “bendings” a partir de la contrastació de diversos impactes. Malgrat això, amb una sola 

Velocitat/força [(m/s)/N] 

Fig. 8.11. Superposició dels diferents canals de la sèrie 4  
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sèrie no dona una visió tan clara com seria desitjable. A continuació es mostren els Bv a la 

Fig.8.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.  Discussió de resultats i modificacions 

Saben els valors baixos de freqüències pròpies contrastades, es van aplicar unes 

recomanacions per valorar la integritat estructural i limitar els possibles problemes trobats. 

A la reixa s’ha apreciat que apareixen “bendings” laterals a freqüències molt baixes. En 

aigua encara disminuiran més. La primera a 11.25 Hz del bending lateral horitzontal es una 

freqüència fàcilment excitable per l’aigua. Per tant s’ha de plantejar un seguit de 

correccions a l’estructura per millorar-ne el seu comportament dinàmic davant les possibles 

excitacions. 

Primer a nivell de integritat estructural es va realitzar un anàlisis detallat de les esquerdes 

aparegudes amb líquids penetrants o algun altre sistema per identificar si existeixen 

fissures en el cos de la platina. El fet de l’existència de esquerdes constata que hi ha una 

concentració de tensions que s’ha de relaxar d’alguna manera. S’ha de determinar la 

influencia de l’acabat i el cordó de soldadura. 

Apart de tot això es realitza una proposta de modificació de la geometria per tal de 

augmentar les freqüències pròpies a rangs més elevats. La intenció és que aquestes no 

Fig. 8.12. “Bending” vertical 1 i 2 respectivament de esquerra a dreta  



Pág. 90  Memoria 

 

interactuïn o no puguin arribar a ser excitades pel fluid en règims de treball. Els canvis més 

importants passen per augmentar la rigidesa de la reixa i a continuació es comenten: 

• La reixa és més densa ja que passa de 41 a 42 platines afegint-se elements de 

reforç (pintes entre tallamars), quedant ara platines més a prop del marc. 

• Els punts de recolzament del marc són ara patins de manera que recolzen 

únicament en un punt. 

• El marc s’ha tancat amb una platina ja que abans quedava obert. 

• Les platines estan més subjectes al tallamar ja que, s’ha augmentat 

considerablement la fixació d’aquestes respecte el tallamar passant de 21 mm 

inicialment a 70 mm. 

• Les sortides de les platines han passat d’estar en forma de punta simètrica a tenir 

una punta acabada asimètricament cosa que trencaria la facilitat de aparició dels 

vòrtex de Von Karman. 

• Finalment s’ha augmentat, en la zona central de la reixa, la profunditat dels 

tallamars. 
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9. Anàlisi, tractament de senyals i presentació de 

resultats reixa amb geometria reforçada 

Amb els nous canvis en al geometria de la reixa es vol comprovar si les freqüències pròpies 

han augmentat respecte a la configuració inicial. I per tant, poder determinar que no hi hagi 

coincidència entre les freqüències excitadores i les freqüències pròpies de la reixa. 

El procediment per a l’estudi dinàmic de la reixa serà el mateix que en l’escenari amb la 

reixa sense modificar. Un dels objectius perseguits és establir una comparativa en les 

mateixes condicions entre la geometria inicial, i els canvis realitzats posteriorment. Per tant 

les condicions de contorn seran les mateixes que amb la reixa amb la geometria inicial. Les 

proves experimentals es van dura a terme per tant, abans de reubicar la reixa en la seva 

posició de treball dins de la canonada prèvia a les turbines. Posteriorment es realitzarà 

l’estudi dinàmic la determinació de les freqüències pròpies i els modes vibratoris aplicant els 

ODS.  

9.1.  Sèries analitzades i recuperació de les dades  

En aquest estudi de la reixa amb les pertinents modificacions geomètriques respecte a 

l’estudi anterior, s’han realitzat 10 sèries. S’han realitzat més que en el cas anterior per tal 

de poder extreure’n el màxim de d’informació dinàmica i tenir caracteritzada en al major 

mesura possible aquesta nova configuració. 

De totes aquestes sèries se’n seleccionen 6, les que donen una resposta més nítida i clara 

a la hora de fer l’estudi de freqüències pròpies, amb el respectiu estudis de modes propis 

amb els ODS. Les sèries finalment escollides són distribuïdes al igual que el primer estudi i 

van de la primera a la sisena. Aquestes sèries, al igual que en l’estudi anterior s’arriba a 

freqüències fins els 500 Hz. De totes maneres s’avaluen les primeres freqüències pròpies 

que són les que realment  poden veure’s en ressonància per els règims d’operació de la 

planta. A continuació es definiran les sèries definitives utilitzades. Al igual que en l’estudi 

amb la geometria inicial, s’ha realitzat estudis de freqüències per més sèries de les 

indicades i per múltiples posicions dels impactes tot i que, finalment s’ha fet una elecció de 

les sèries més representatives. 

9.1.1. Sèrie primera (“bendings” verticals) 

La primera sèrie té els captadors (acceleròmetres) repartits entre posicions verticals 

(majoria de captadors) i alguns en posicions horitzontals. Com la majoria de captadors 
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estan posat en vertical (6 dels 8 captadors) la primera intenció es determinar “bendings” 

verticals (Bv). La distribució dels captadors és la mostrada en la Fig. 9.1:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa és la següent: captador 1 

situat verticalment sobre el T4 a la P21; captador 2 situat horitzontalment a la P21 al T4; 

captador 3 situat horitzontalment al marc al mig de T3 i T4; captador 4 situat verticalment al 

T3 a la P21; captador 5 situat verticalment al T5 a la P30; captador 6 situat verticalment al 

T5 a la P21; captador 7 situat verticalment al T6 a la P21; captador 8 situat verticalment al 

T2 a la P21. 

Al igual que en els casos anteriors en el canal 9 tenim el martell. Per a la recuperació de les 

senyals en la cinta d’enregistrament es corregeixen les amplificacions i les atenuacions. Els 

impactes estudiats es realitzen en el captador 1. 

Un cop recuperades les senyals i executem el programa amb MATLAB per el tractament 

d’aquestes, els inputs que s’ha introduït en el programa poden ser consultats a l’Annex B. 

Fig. 9.1. Distribució acceleròmetres sèrie 1 
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9.1.2. Sèrie segona (modes axials) 

En aquesta sèries es posen els captadors tots en posició horitzontal a les sortides dels 

tallamars a la mateixa posició que a la sèrie 1. Per tant la referència de distribució per 

aquesta sèrie no torna a ser repetida perquè ja en tenim les posicions en l’anterior sèrie. 

Amb aquesta sèrie tenint els captadors horitzontalment s’intenta realitzar l’estudi dels 

modes vibratoris axials amb ODS. Al igual que a la primera sèrie els impactes realitzats 

s’efectuen en el canal 1. Per a la recuperació es segueix corregint les amplificacions i 

atenuacions.  

9.1.3. Sèrie tercera (“bendings” verticals) 

A la tercera sèrie es posen els captadors sobre el tallamar 4. La sèrie es homònima a la de 

la configuració inicial, per tal de tenir estudiat un dels tallamars centrals. Per tant, el què es 

pretendrà quan es realitzi els ODS és l’estudi dels “bendings” verticals i es complementa 

molt bé amb els resultats obtinguts de la primera sèrie. En aquesta, els captadors estan 

distribuïts tal i com s’indica en la figura Fig. 9.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.2. Distribució acceleròmetres sèrie 3 
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La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa correspon a: captador 2 

situat verticalment sobre el T4 a la P21; captador 4 situat verticalment sobre el T4 a la P15; 

captador 5 situat verticalment sobre el T4 a la P25; captador 6 situat verticalment sobre el 

T4  a la P30; captador 7 situat verticalment sobre el T4 a la P35; captador 8 situat 

verticalment sobre el T4 a la P10. 

Els captadors 3 i 1 no s’utilitzen en aquesta sèrie. Mentrestant que com a la resta de sèries 

en el canal 9 i trobem el martell. Els impactes realitzats i analitzats en sèrie són a dos 

posicions. En el primer s’analitza els impactes al captador 2 que es contrasten amb els 

impactes realitzats en el captador 6. 

9.1.4. Sèrie quarta (“bendings” laterals)  

En aquesta sèrie 4 es vol reafirmar els valors obtinguts de cara els “bendings” laterals 

horitzontals. Es distribueixen els captadors a través dels dos marcs per veure les respostes 

que tenen aquestes zones davant dels impactes. La reixa com sempre es mirada des de 

davant segons l’entrada del fluid. 

La distribució dels captadors queda representada en la Fig. 9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.3. Distribució acceleròmetres sèrie 4 
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La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa correspon a: captador 2 

situat horitzontalment en el marc dret entre els T5 i T6; captador 3 situat horitzontalment en 

el marc dret entre els T3 i T4; captador 4 situat horitzontalment en el marc esquerra entre 

els T2 i T3; captador 5 situat horitzontalment en el marc dret entre els T4 i T5; captador 6 

situat horitzontalment en el marc esquerra entre els T3 i T4; captador 7 situat 

horitzontalment en el marc esquerra entre els T4 i T5; captador 8 situat horitzontalment en 

el marc esquerra entre els T5 i  T6. 

El captador 1 no és utilitzat en aquesta sèrie i el canal 9 hi trobem el martell. Seguint els 

mateixos procediments es recuperen els senyals per ser tractat amb MATLAB. En aquesta 

sèrie s’analitza els impactes en el captador 6. Impactes realitzats horitzontalment. 

9.1.5. Sèrie cinquena (modes axials) 

Aquesta sèrie es utilitzada per a realitzar els estudis dels modes vibratoris axials per a ser 

contrastat amb els resultats obtinguts en la segona sèrie. Per tant, els captador són 

col·locats en la part posterior dels tallamars en posició horitzontal en direcció al fluid. La 

posició d’aquest captadors són il·lustrats en la Fig.9.4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.4. Distribució acceleròmetres sèrie 5 
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La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa correspon a: captador 2 

situat a la sortida del T3 a la banda dreta (marc); captador 3 situat a la sortida del T5 a al 

banda dreta (marc); captador 4 situat a la sortida del T3 a la banda esquerra (marc); 

captador 5 situat a la sortida del T4 a la banda dreta (marc); captador 6 situat a la sortida 

del T5 a la banda esquerra (marc); captador 7 situat a la sortida del T4 a la banda esquerra 

(marc); captador 8 situat a la sortida del T6 a la banda esquerra (marc). 

El captador 1 no es utilitzat en aquesta sèrie i el canal 9 continua havent-hi el martell. Es 

realitza la recuperació de les senyals de la cinta enregistradora i s’importa a MATLAB. 

Aquesta sèrie també podria ser utilitzada per a realitzar un estudi de torsió però per 

aconseguir un estudi més complert i fiable seria important haver disposat de més 

acceleròmetres distribuïts en totes les sortides de tallamar. 

9.1.6. Sèrie sisena (“bendings” laterals) 

En aquesta sèrie es vol detectar, amb els captadors posats horitzontalment a la platina 22, 

acabar de realitzar un estudi complet sobre els “bendings” laterals horitzontals. Així es 

poden constatar  els valors obtinguts de la sèrie 4 que tenia els acceleròmetres distribuïts 

als dos marcs. 

En aquesta sèrie els captadors estan distribuïts de la següent indicada en Fig. 9.5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.5. Distribució acceleròmetres sèrie 6 
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La situació que s’indica en el dibuix de manera representativa correspon a: captador 1 

situat horitzontalment en la P22 per sota el T3 i abans de la pinta intermitja (existent entre 

tallamars); captador 2 situat horitzontalment en la P22 per sota el T2 i abans de la pinta 

intermitja; captador 3 situat horitzontalment en la P22 per sota el T5 i abans de la pinta 

intermitja; captador 4 situat horitzontalment en la P22 per sota de la pinta intermitja i abans 

del T3; captador 5 situat horitzontalment en la P22 per sota de la pinta intermitja i abans del 

T5; captador 6 situat horitzontalment en la P22 per sota de la pinta intermitja i abans del T4; 

captador 7 situat horitzontalment en la P22 per sota el T4 i abans de la pinta intermitja. 

El captador 8 no es utilitzat en aquesta sèrie i en el canal 9 hi ha el martell. Per a l’estudi 

d’aquest sèrie es trien com a impactes representatius els impactes realitzats en el captador 

7 i una altra repetició dels impactes efectuats en el marc.  

9.2. Presentació de resultats i comportament dinàmi c de la 

reixa 

Un cop realitzat tot l’anàlisi de cada sèrie amb MATLAB i un cop obtingudes les freqüències 

pròpies de l’estructura es passa la informació al ME’SCOPE per a la realització dels ODS i 

determinar els modes vibratoris. Un cop trobades per tant, totes les FRF que es volen 

utilitzar per a representar els modes vibratoris s’implementen amb el programa i tot seguit 

es farà la presentació dels resultats obtinguts. 

Per el què fa nomenclatura utilitzada dels modes propis s’utilitza el mateix descrit per 

l’apartat 7.4. Els estudis amb ODS no arribaran a realitzar-se a freqüències gaire més 

elevades de 100 Hz. Els valors màxims analitzats per la determinació dels modes propis,  i 

que apareixen en casos excepcionals, rondegen els 200 Hz. Com s’ha comentat 

prèviament, a freqüències més altres poden generar-se modes vibratoris complexes entre 

tallamars. I no es disposa de suficients captadors per arribar a caracteritzar aquests modes 

més complexes, tot i que tampoc això es objectiu d’aquest projecte. A part, l’aigua que 

travessa per la reixa en els diferents règims de funcionament de la planta com a molt seria 

capaç de excitar els primers modes vibratoris. 

9.2.1. Modes propis de “bending” lateral 

Amb l’estudi utilitzant els ODS per a determina els modes dels “bendings” horitzontals 

laterals es podrà deduir respecte a la configuració inicial de la reixa, si s’ha pogut rigiditzar 

suficientment la reixa per tal que, les freqüències pròpies hagin augmentat substancialment. 

Per a determinar amb els ODS quines són les primeres freqüències pròpies i els primers 

modes vibratoris, s’ha utilitzat la sèrie 4 que tenia els captadors posats al marc. Aquesta 
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sèrie 4 s’ha utilitzat més per a reafirmar els “bendings” laterals, ja que, la millor sèrie per 

mostrar-ne els resultats ha estat la sèrie 6. Especialment amb els impactes realitzats al 

marc més que no pas els resultats obtinguts amb impactes al captador 7.  

Per tant, després d’haver passat totes les senyals tractades amb MATLAB cap al programa 

ME’SCOPE important totes les FRF (Fig. 9.6.), es comencen a indicar els resultats 

obtinguts. A continuació es mostra la superposició de les FRF de la sèrie 6 impactes al 

marc i posteriorment les figures amb els “bendings” corresponents. 

Els “bendings” laterals determinats amb claredat amb els ODS són els 4 primers. Hi ha 

candidats per trobar més “bendings”, un 5é i 6é però la falta de captadors no permet 

afirmar amb convicció aquests modes vibratoris. El B1 el trobem a 24.5 Hz, el B2 el trobem a 

57.5 Hz, el B3 s’ha detectat a 90 Hz i finalment s’ha determinat el B4 a 152.75 Hz. 

 

A continuació es mostren les imatges dels modes pròpis generats per els bendigns laterals. 

En el primer conjunt de figures  Fig. 9.7. s’aprecia els B1, B2, i posteriorment en l’altre 

conjunt de figures Fig. 9.8. es veuen els B3 i B4. 

 

 

 

Fig. 9.6. Superposició de les FRF de la sèrie 6 

Velocitat/força [(m/s)/N] 
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Fig. 9.7. D’esquerra a dreta, ODS dels B1 i B2 

Fig. 9.8. D’esquerra a dreta, ODS dels B3 i B4 
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9.2.2. Modes propis “bending” vertical 

L’anàlisi del comportament dinàmic de la reixa corresponent als bendings verticals es 

realitza a partir de les sèries 1 i 3. Per el tipus d’anàlisi i per la posició dels captadors es 

poden superposar les FRF (Fig. 9.9.) de les 2 sèries i se’n extreu uns resultats clars. 

Per tant, amb els impactes realitzats en ambdues sèries sobre el captador 1 es superposen 

les FRF amb ME’SCOPE i es passa a determinar els modes propis. 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que s’ha comentat en d’altres modes propis, si no es comenta alguna freqüència 

pròpia d’algun dels canals és perquè no corresponen a freqüències pròpies de “bending” 

vertical. Per tant, freqüències pròpies que no es determinen per a tots els canals analitzats, 

poden ser produïdes per excitacions torsionals  o excitacions parcials (modes entre 

tallamars) de la reixa que no corresponent al comportament del conjunt de la reixa. 

S’ha determinat amb nitidesa els 3 primers “bendings” verticals. El Bv1 s’ha determinat a 

56.75 Hz, un Bv2 a 133.75 Hz i un Bv3 a 217.5 Hz. A continuació es mostra modes generats 

amb ME’SCOPE dels dos primers modes vibratoris comentats Fig. 9.10:  

  

 

 

 

Fig. 9.9. Superposició de les FRF per les sèries 1 i 3 

Velocitat/força [(m/s)/N] 
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En el Bv2 s’aprecia molt bé que la platina central, on s’ha distribuït captadors en la vertical 

de la platina 21, és un punt nodal. Aquests no tenen molta resposta o es casi nul·la ja que 

si no es un punt nodal està gairebé al costat. En aquest últim “bending” (Bv2) la distribució 

és simètrica completament. 

9.2.3. Mode axial 

Finalment amb aquesta nova configuració reforçada de la reixa s’ha tingut en compte les 

sèries 2 i 5 per determinar els modes axials d’aquesta. La sèrie 5 s’ha utilitzat per reforçar 

els resultats obtinguts per la sèrie 2 que és la que s’ha acabat representant amb 

ME’SCOPE per dur a terme els ODS pertinents. Tot i que, com s’ha comentat no es 

objectiu d’aquest projecte determinar modes torsors, intentant determinar els modes axials 

s’ha apreciat un torsor molt clar. Aquest ha sigut determinat per la sèrie cinquena amb els 

acceleròmetres a la sortida dels tallamars, prop dels marcs. I s’ha posat el mode torsor 

obtingut en els resultats. 

A continuació és mostra la superposició de les FRF de la sèrie 2 amb l’estudi dels impactes 

fets al captador 1 a la Fig. 9.11: 

Fig. 9.10. De esquerra a dreta els Bv1 i Bv2 
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A continuació es presenten els modes axials trobats. Els principals i més nítids trobats 

són els A1 a 33.25 Hz, un A2 a 47.75 Hz, un A3 a 96.5 Hz, un A4 a 144.75 i un A5 a 

168.25 Hz. Finalment en la sèrie 9 a part de constatar els modes axials comentats es 

troba un clar torçor a 68 Hz. Els dos primers representats a la Fig. 9.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.11. Superposició de les FRF per la sèrie 2 

Fig. 9.12. Modes propis  A1 i A2 de la sèrie 2 

Velocitat/força [(m/s)/N] 
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A la Fig. 9.13. s’ha representat els A3 i A4 A continuació es representa el A5 i el torçor en la 

Fig. 9.14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.13. Modes propis A3 i A4 de la sèrie 2 

Fig. 9.14. Modes propis A5 sèrie 2 i T de la sèrie 9 
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9.3. Discussió de resultats 

Un cop realitzat tot l’estudi dinàmic de les primeres freqüències pròpies dels diferents 

modes vibratoris i comprant-ho amb la geometria inicial, ja es veu a simple vista que la 

reixa ha augmentat la rigidesa, i per tant, han augmentat els valors d’aquestes freqüències. 

Si es tenen en compte els espectres generats per MATLAB es pot apreciar com el sistema 

té un esmorteïment més gran amb la reixa reforçada. 

Amb la nova configuració reforçada de la reixa, sembla més difícil que el fluid exciti amb 

tanta facilitat en els règims d’operació de la central, com passava amb la configuració inicial 

de la geometria de la reixa. A priori no es pot afirmar que les freqüències han augmentat 

tan com per no coincidir amb cap freqüència excitadora però si que la situació de la reixa la 

nova configuració ha millorat respecte a l’inicial.  

Es recorda que la idea de les reixes és que tinguin poca pèrdua de carrega amb un cost el 

més baix possible, que eviti el pas dels grans cossos a través d’ella i que a més tingui una 

vida útil el més llarga possible. En aquest cas no es pretenia fer una reixa des de zero sinó 

estudiar el comportament de una reixa existent i que donava problemes en el seu 

funcionament per ressonància, i amb el mínim cost possible es van realitzar una sèrie de 

modificacions el més simple possible per tal de intentar evitar els problemes de 

ressonància. 

Un cop realitzades aquestes modificacions la millor manera de veure els canvis respecte 

respecta a la configuració inicial és realitzant una comparativa de freqüències pròpies entre 

les dues configuracions de la reixa. A la Taula 9.1. es pot apreciar la comparativa. 
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Modes vibratoris Freqüències pròpies de la 

configuració inicial (Hz) 

Freqüències pròpies de 

la configuració final (Hz) 

B
1
 11,25 24,5 

B
2
 20,5 57,5 

B
3
 42,25 90 

B
4
 - 152,75 

B
5
 58,25 - 

Bv
1
 23 56,75 

Bv
2
 62,5 133,75 

Bv
3
 - 217,5 

A
1
 - 33,25 

A
2
 - 47,75 

A
3
 - 96,5 

A
4
 - 144,75 

A
5
 - 168,25 

Amb la taula comparativa es pot apreciar perfectament com els canvis en la geometria han 

estat efectius per augmentar substancialment les freqüències pròpies de l’estructura en tots 

els seus modes vibratoris. Per tant, la reixa amb les modificacions geomètriques ha 

incrementat la seva rigidesa, i com aquest fet ha augmentat les freqüències pròpies sembla 

prudent afirmar que la reixa ha millorat substancialment el seu comportament dinàmics en 

els règims d’operació que pugui tenir la planta. 

Taula. 9.1. Taula comparativa entre les freqüències 

pròpies de l’estructura 
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10. Anàlisi i tractament de senyals en aigua 

Un cop fet l’anàlisi de impactes en aire també s’ha intentat caracteritzar el comportament de 

la reixa el millor possible en el seu medi de funcionament. Per tant, s’ha realitzat un anàlisis 

submergit en aigua i amb les màximes proves que els equips van permetre. Amb això, es 

determinarà algunes de les freqüències pròpies en el medi d’operació. 

En aquest cas només s’intenta donar una valoració genèrica ja que, no es disposa de 

suficient material com per fer un estudi en profunditat. A continuació s’explica les proves 

experimentals que van ser realitzades en aigua i posteriorment se’n veuen els resultats 

extrets. 

10.1.  Proves experimentals en aigua 

Per determinar els funcionament de la reixa en el seu medi de treball es fa un estudi 

dinàmic en aigua realitzant uns experiments amb ajuda de submarinistes. L’equip consta 

dels sensors necessaris per tal de determinar el comportament vibratori de la reixa en 

condicions reals de màquina parada o en funcionament. 

Els equips utilitzats són acceleròmetres submergibles que s’utilitzaran per les proves amb 

impactes en aigua. Aquests acceleròmetres són subjectats mitjançant imants. Per altra 

banda, per a la realització de les proves pertinents amb la central en marxa s’ha utilitzat un 

hidròfon per detectar vibracions de la reixa transmesa per l’aigua. Aquest hidròfon es va 

instal·lar davant de la reixa submergit en l’aigua 

També es va instal·lar un sonòmetre a la part superior de la xemeneia de equilibri amb el fi 

de captar les vibracions que originava la reixa i que es transmetia a través de la xemeneia. 

Les proves se separen en dos vessants: 

• La primera es realitzen amb la central parada. Mitjançant un martell es realitzen 

impactes en la reixa en les tres direccions (direcció vertical, direcció horitzontal i 

direcció axial, la del flux). Es mesuren les vibracions mitjançant els acceleròmetres i 

mitjançant l’hidròfon. 

• Posteriorment es realitzen les proves en funcionament. Es realitzen mesures 

mitjançat l’hidròfon i el sonòmetre de la màquina en funcionament. Es realitza la 

posada en marxa de la primera màquina i es mesura des de càrrega mínima fins 
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arribar a la plena carrega. Acte seguit, es posen en marxa la segona i la tercera 

màquina per cobrir tots els possibles casos de funcionaments. 

10.2.  Impactes en aigua 

Per aquest anàlisi només es disposa de 3 acceleròmetres. El primer acceleròmetre es 

col·loca horitzontal, el segon es vertical i el tercer és axial. D’aquest el primer acceleròmetre 

té problemes per el que no es disposa de resultats. Apart d’aquest 2 acceleròmetres que 

queden en correcte funcionament s’instal·la ja l’hidròfon que si que dona una bona senyal 

de resposta. 

Amb la limitació comentada del número dels acceleròmetres es passa a realitzar els 

impactes en aigua. 

En qualsevol dels impactes realitzats s’ha analitzat fins a una freqüències de 300 Hz, ja 

que, si es considera que les freqüències en aigua baixen respecte els valors obtinguts de 

les freqüències en els impactes en aire, interessa determinar baixes freqüències. 

La relació de captadors es considera la “signal 2” correspon a l’hidròfon, la “signal 4” 

correspon al acceleròmetre en posició vertical, i la “signal 5” correspon al captador col·locat 

axialment.  

10.2.1. Impactes axials 

Es realitzen els impactes axials. S’analitzen els tres captadors prèviament comentats i els 

inputs que s’introdueixen amb el programa MATLAB es poden consultar l’Annex C. Per a 

tots els inputs necessaris per l’estudi en MATLAB  es poden anar a consultar els valors al 

mateix annex especificat. Per tant, ja no es farà més referència als inputs introduïts en 

MATLAB. 

En aquests s’agafa la millor senyal que pugui definir els inputs com el “trigger” entre d’altres 

paràmetres, en aquest cas és el captador axial.  

A continuació els resultats dels espectres obtinguts per a cada canal en les Fig.10.1., 

Fig.10.2. i Fig.10.3. : 
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Fig. 10.1. Espectre de l’hidròfon 

Fig. 10.2. Espectre del captador vertical 
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Posteriorment en l’apartat de conclusions dels impactes en aigua 10.2.4, es fa una 

valoració de les freqüències pròpies que s’aprecien amb més nitidesa. 

10.2.2. Impactes horitzontals 

A continuació s’efectua una sèrie de impactes horitzontals en aigua. Se segueix amb 

l’anàlisi dels 3 canals indicats anteriorment. La senyal d’entrada que s’agafa com a 

referencia per a donar els inputs introduïts en MATLAB és a partir del captador axial. 

A continuació es mostren els espectres dels 3 captadors. Com s’ha indicat prèviament. 

Només s’analitza els espectres fins a 300 Hz. Els tres espectres corresponen a les Fig. 

10.4., Fig. 10.5. i Fig. 10.6. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.3. Espectre del captador axial 
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Finalment es representa l’últim captador a continuació, que correspon al acceleròmetre 

axial. Com en l’altre apartat corresponent als d’impactes en aigua de direcció axials, es 

realitzarà un estudi de les freqüències més clares en les conclusions referents als impactes 

en aigua. 

Fig. 10.4. Espectre de l’hidròfon 

Fig. 10.5. Espectre del captador vertical 



Estudi experimental d’una reixa de Central Hidràulica Pág. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3. Impactes verticals 

Seguint amb el procediment realitzat en els altres dos apartats es realitza en aquest l’estudi 

quan s’impacta amb el martell en sentit vertical. Se segueix agafant el captador axial com a 

referència en paràmetres com el “trigger” per detectar automàticament el número 

d’impactes analitzats, entre d’altres paràmetres.  

Finalment acabant amb les sèries realitzades dels impactes en aigua es mostren a 

continuació els espectre generats per l’hidròfon, el captador vertical i el captador axial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.6. Espectre del captador axial 

Fig. 10.7. Espectre de l’hidròfon 
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Els espectres són els que apareixen en les Fig. 10.7., Fig. 10.8. i Fig. 10.9. 

10.2.4.  Discussió de resultats dels impactes 

Una vegada realitzats tots els impactes en les diferents sèries axials, horitzontals i verticals 

es passa analitzar els espectres i a resumir en un quadre quins són els més destacats. 

Fig. 10.8. Espectre del captador vertical 

Fig. 10.9. Espectre del captador vertical 
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No és objectiu d’aquest projecte realitzar els modes propis mitjançant els ODS. Com ja s’ha 

comentat anteriorment, amb la distribució de acceleròmetres submergibles no es suficient 

per analitzar ni representar els modes vibratoris en condicions. Com a resultats d’aquests 

impactes simplement es pot indicar algunes freqüències que apareixen en el medi de 

funcionament de la reixa.  

A continuació es presenta la taula resum de les freqüències trobades en l’anàlisi: 

 

Freqüència (Hz) 
Direcció 

horitzontal 

Direcció 

vertical 

Direcció 

axial 

30 x  x 

45 x   

60  x x 

73 x   

90  x x 

159  x x 

184  x x 

196  x x 

206  x x 

209  x x 

230   x 

252  x x 

260  x x 

Taula. 10.1. Taula resum de les freqüències a 

impactes a diferents direccions 
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10.3.  Transitoris en aigua 

Es realitza proves amb diferents règims de funcionament de la reixa. Es parteix de 

l’arrancada fins a arribar a assolir el règim permanent de la central amb un dels tres grups 

en funcionament, posteriorment es fa el mateix activant el segon grup i finalment es realitza 

amb el tercer grup. 

A partir d’aquí s’analitza les senyals captades per l’hidròfon, per un micròfon i també per un 

sonòmetre. Un cop realitzat tot l’anàlisi es veu com el senyal més clar i que aporta més 

informació  és l’hidròfon. Per tant, a continuació es mostrarà els resultats que aquest dona. 

Per veure els anàlisis realitzats per el sonòmetre es pot consultar l’Annex C.  

Les cascades es realitzen amb un overlap de 40% i amb una resolució en freqüència de 

0.25 Hz. A partir d’aquí generem primer el valor màxim de l’hidròfon de cada freqüència 

analitzada revistant totes les finestres que genera el programa en MATLAB. I el resultat és 

el representat a la Fig. 10.10. següent: 

 

 

  

 

 

 

 

 

A partir d’aquí es passa ara a realitzar una cascada més global (Fig. 10.11.) que després es 

va focalitzant en les freqüències que requereixen més precisió. 

 

Fig. 10.10. Valor màxim de l’hidròfon a cada freqüència. 
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A partir d’aquí es realitza una ampliació del detalls de certes zones de la cascada per 

comprovar si hi ha alguna part interessant. Es realitza un detall primer de la zona entre 40 i 

60 Hz representat a la Fig. 10.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.11. Cascada de la senyal hidròfon (general) 

Fig. 10.12. Cascada de la senyal hidròfon (40-60 Hz) 
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Posteriorment també s’avalua amb més detall al zona compresa entre els 60 i 100 Hz per 

intentar detectar algun aspecte important que a la cascada general no s’acaba d’apreciar. 

Queda representat a la Fig. 10.13 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1. Discussió dels resultats dels transitoris 

Com a precedent a l’estudi és important remarcar que hi va haver problemes a la captació 

de la senyal just a l’inici amb el primer “impacte” que provoca el fluid a passar a través de la 

reixa. De totes maneres es veu com en l’instant 0 en que es va posar en marxar la central 

sembla que detecti quelcom que no es pot assegurar per aquest desajust en la captació 

dels primers instants. 

Per la qual cosa no es pot afirmar res. És a dir no es pot veure que l’arribada d’aigua a la 

reixa quan s’inicia la posada en marxa de la central, provoqui una excitació de cap 

freqüència pròpia de la reixa. 

Per el que fa a la resta de trams s’ha fet l’anàlisi i tampoc s’ha trobat que s’excités cap 

freqüència pròpia de la reixa. Per tant, segons aquesta premissa pot semblar que el pas de 

l’aigua a través de la reixa no provoqui cap vibració al sistema. La resta de pics que es 

veuen són d’origen hidràulic [3] per tant no són generats per la reixa.  

 

 

Fig. 10.13. Cascada de la senyal hidròfon (60-100 Hz) 
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Conclusions 

Aquest capítol pretén ser un resum de totes les deduccions i resultats que s’han anat 

obtenint a llarg de tot els anàlisis que s’han dut a terme en aquest projecte. 

S’ha aconseguit programar tots els algorismes que es pretenia amb el MATLAB per a 

l’anàlisi dinàmic de la reixa. S’ha comprovat que funcionen i que els resultats obtinguts són 

correctes. Aquesta eina facilita molt l’accés a futures persones al càlcul de freqüències 

pròpies d’estructures i determinació dels modes propis. Tan el programa elaborat per el 

tractament i anàlisi de senyals provinents d’impactes, com el d’anàlisi de transitoris i el de 

traspàs de dades entre MATLAB i ME’SCOPE, estan apunt per ser utilitzat en múltiples 

aplicacions relacionades amb la determinació de freqüències pròpies de qualsevol 

estructura o màquina. Els elements a ressaltar són la facilitat en que els usuaris poden 

introduir les dades necessàries per l’anàlisi, a través de preguntes senzilles i curtes que el 

programa realitza; la facilitat que té el programa en el moment de llegir inputs i generació 

dels gràfics necessaris per a realitzar un estudi dinàmic complert; i la capacitat de guardar 

automàticament en formats MATLAB i “.jpeg” els resultats tot ordenant-los per canals. 

Per altra banda, es comproven que les freqüències pròpies existents en la reixa amb la 

seva configuració geomètrica inicial, són prou baixes com per ser excitades pel flux que 

travessa la reixa. Per els cinc primers “bendings” laterals, aquestes freqüències estan 

acotades entre els 11.25 Hz del B1 fins els 58.25 Hz del B5. Per els modes vibratoris Bv es 

determinen freqüències de 23 Hz per el Bv1 i de 62.5 per el Bv2. Són freqüències que 

fàcilment poden entrar en ressonància amb la font excitadora, que en aquest cas és el fluid. 

Això explica l’aparició d’algunes esquerdes en la reixa poc després de la seva instal·lació en 

la canonada a la que dona servei. 

Per intentar reduir els problemes de ressonància de la reixa és van realitzat tot un seguit de 

canvis estructurals per tal, de intentar millorar el comportament dinàmic de la reixa davant 

les sol·licitacions que ha de suportar. Algunes d’aquestes mesures passen per augmentar 

el nombre de platines; canviant la tipologia de recolzaments a patins; les platines 

augmenten la seva fixació amb els tallamars passant de un enclavament de 21 mm inicials 

a 70 mm; es realitzen modificacions asimètriques a les sortides de les platines, fet que 

dificulta l’aparició dels vòrtex de Von Karman; i finalment s’inclouen pintes entre tallamars. 

Els canvis realitzats pretenen entre d’altres fites, augmentar la rigidesa de la reixa per tal de 

augmentar les freqüències pròpies de la reixa. 

Es realitza un altre estudi dinàmic de la reixa reforçada i comparant els resultats obtinguts 

s’afirma que les freqüències pròpies de l’estructura han augmentat considerablement. 
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També es comprova que les respostes enregistrades dels acceleròmetres estan més 

esmorteïdes. Les primeres freqüències de la nova configuració detectades en els modes de 

“bendings” laterals apareixen als 24.5 Hz corresponent al B1 fins el B4 analitzat que es 

detecta a 152.75 Hz. Per a les primeres freqüències s’han més que duplicat el valor i quan 

més alt en freqüència és el mode propi comparat, la relació entre les freqüències de les 

dues configuracions incrementa molt més. El mateix passa amb els Bv, on es determina el 

primer Bv1 a 56.75 Hz fins a confirmar un Bv3  a 217.5 Hz. Amb aquesta nova configuració 

es localitzen modes axials. Aquests comencen amb un A1 a 33.25 Hz i es determina fins a 

un A5 a 168.25 Hz. En definitiva, sembla que amb els canvis realitzats la reixa millora les 

seves característiques davant les sol·licitacions dinàmiques. 

Posteriorment s’avalua un estudi de la reixa en el seu medi de treball, és a dir, l’aigua. 

S’avaluen una sèrie d’impactes amb el funcionament de dos acceleròmetres i un hidròfon. 

Aquest impactes donen un valor orientatiu de certes freqüències que s’exciten. Les més 

baixes que s’han determinat amb les limitacions de captadors són a 30 i 45 Hz. Acte seguit 

amb les proves del transitori d’arrencada i l’evolució fins els respectius règims permanents, 

les cascades realitzades no reflecteixen l’excitació de cap freqüència pròpia. Si que 

aquestes cascades mostren freqüències relacionades amb pulsacions d’origen hidràulic. 

De totes maneres, malgrat s’ha aconseguit augmentar les freqüències pròpies de la reixa 

amb els canvis estructurals, aquesta reixa continua tenint freqüències relativament baixes 

per la velocitat que el fluid la travessa. Per tant, sembla que encara hi ha possibilitat de 

sincronització entre freqüències pròpies i freqüències excitadores. Per altra banda, la 

modificació a la sortida de les platines, atenua l’efecte de vòrtex de Von. 

Com a prevenció dels problemes dinàmics d’una reixa o de una estructura qualsevol es 

recomana primer fer un estudi dinàmic complert. Si amb aquest estudi es comprova que 

l’estructura pot estar en risc d’entrar en ressonància s’hauria de passar a realitzar 

modificacions estructurals senzilles. Aquestes modificacions haurien de tenir en compte 

que no s’augmenti molt la pèrdua de carrega i per contra, que s’augmentin el valor de les 

freqüències pròpies. 
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