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A.1. REQUERIMENTS DEL SISTEMA 
 

 Els requisits que ha de tenir l’equip en el qual es vulgui utilitzar el programa són els 

que es detallen a continuació: 
 

- Processador Petium o superior. 

- Sistema operatiu Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4, Windows 

2000 o Windows XP. 

- Unitat lectora de CD-ROM. 

- Mínim de 32 MB de memòria RAM. 

- Si es vol guardar en el disc dur és necessari un espai lliure de 4 MB. 

- Monitor i targeta de vídeo que admetin una resolució de 1024 × 768 píxels. 

- Mouse. 

- Microsoft Visual Basic 4.0 o superior. 
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A.2. OPCIONS AJUDA I SORTIR 
 

 Totes les pantalles del programa contenen les opcions d’ajuda i de sortir. Per utilitzar 

aquestes opcions s’han de prémer els botons situats a la part dreta superior de cada 

pantalla. Tal com es mostra a la figura A.2.1, l’opció d’ajuda està simbolitzada amb un 

interrogant i la de sortir està simbolitzada amb una fletxa: 

 

                                
 

Figura A.2.1. Botons “ajuda” i sortir” 

 

 Per sortir de l’aplicació s’ha d’utilitzar el botó de sortir de la pantalla principal ja que 

utilitzant el botó de sortir de les altres pantalles es torna a la pantalla principal.  
 

 Utilitzant l’opció d’ajuda el programa obre arxius del CD amb extensió .doc. Per 

aquest motiu és necessari utilitzar el CD quan es vol fer servir l’opció d’ajuda. La figura A.2.2 

mostra l’opció ajuda: 
 

 
Figura A.2.2. Opció “ajuda” 
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A.3. EXECUCIÓ DE ECE 
 

 Per iniciar el programa es pot fer directament des del CD que l’inclou, obrint la 

carpeta anomenada ECE i executant l’arxiu ECE.exe. La carpeta ECE incorpora altres 

arxius, que són llibreries d’enllaç dinàmic (Dll) necessàries per arrencar el programa i que es 

diferencien clarament de l’arxiu ECE.exe.   
 

Una altra opció és copiar la carpeta ECE a l’escriptori de Windows (o a algun altre 

directori) i executar el programa des d’allà. Si no es vol que les llibreries estiguin a la 

mateixa carpeta que el programa, es poden guardar en el directori  “C: \ WINDOWS \ 

SYSTEM”. D’aquesta manera es pot executar ECE.exe sense la necessitat d’anar 

arrossegant sempre les Dll.    
 

Un cop iniciat el programa, apareix la pantalla de selecció, la qual es mostra a la 

figura A.3.1. Aquesta pantalla està formada per onze botons, que estan delimitats per 

quatres marcs (conceptes bàsics d’electrotècnia, harmònics, desequilibris i sots de tensió). 

Tal com es mostrarà a continuació, cada un dels botons dona accés a una nova pantalla  

 

 
 

Figura A.3.1. Pantalla de selecció 
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A.4. CONCEPTES BÀSICS D’ELECTROTÈCNIA  
 

A.4.1. Pantalla corresponent a la potència instantània monofàsica 
 

Utilitzant el primer botó del marc “Conceptes bàsics d’electrotècnia” s’arriba a la 

pantalla corresponent a la potència instantània monofàsica (figura A.4.1). Aquesta pantalla 

està dividida en sis marcs amb els següents noms: tensió, intensitat, potències, freqüència, 

escala de temps i magnituds en funció del temps. També es pot distingir una zona amb el 

fons negre, en la qual es representen les funcions temporals corresponents a la tensió (u(t)) 

en color verd, al corrent (i(t)) en color vermell i a la potència (p(t)) en color blau clar. La línia 

discontinua que apareix en el gràfic de la potència instantània representa el seu valor mig: 

 

 
 

Figura A.4.1. Pantalla corresponent a la potència instantània monofàsica 
 

 

 En el marc “Tensió” es pot variar el valor eficaç de la tensió (U) per mitjà d’un slider  

vertical situat a l’esquerra. Aquest valor pot oscil·lar entre 0 i 400 V. En aquest marc es 

presenta com a resultat el valor màxim de la tensió )U( max . 
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 En el marc “Intensitat” es pot variar el valor eficaç del corrent (I) per mitjà d’un slider  

vertical situat a l’esquerra. Aquest valor pot oscil·lar entre 0 i 4 A. Per mitjà d’un slider 

horitzontal situat a la part inferior es pot modificar l’angle de fase inicial del corrent )( iα , que 

pot variar entre –180 i 180 graus. En aquest marc es presenta com a resultat el valor màxim 

del corrent )I( max . 

 

 En el marc “Potències” es presenten com a resultats els valors de la potència activa 

(P), reactiva (Q), aparent (S) i el factor de potència ))(Cos( ϕ . 

 

 En el marc “Freqüència” es pot variar la freqüència de les funcions temporals per 

mitjà d’un slider horitzontal. Aquest valor pot estar comprès entre 10 i 250 Hz.  
 

En el marc “Escala de temps” es pot variar l’escala de temps de les funcions 

temporals per mitjà d’un slider horitzontal. Aquest valor pot variar entre 0.01 i 0.1 segons. 
 

En el marc “Magnituds en funció del temps” es pot variar el valor del temps (t) per 

mitjà d’un slider horitzontal situat just a sota del marc. Aquest valor pot variar entre 0 i el 

valor fixat per l’escala de temps. El temps està simbolitzat amb una línia vertical que apareix 

en la zona de les representacions gràfiques. Els punts d’encreuament entre aquesta línia i 

les funcions temporals representen els respectius valors instantanis. En el marc, aquests 

valors (u(t), i(t) i p(t)) es poden observar com a resultats numèrics.  

 

A.4.2. Pantalla corresponent a la potència instantània trifàsica 
 

Utilitzant el segon botó del marc “Conceptes bàsics d’electrotècnia” s’arriba a la 

pantalla corresponent a la potència instantània trifàsica (figura A.4.2). Aquesta pantalla està 

dividida en cinc marcs amb els següents noms: tensions, intensitats, freqüència, escala de 

temps i magnituds en funció del temps. També es pot distingir una zona amb el fons negre, 

en la qual es representen les funcions temporals corresponents a les tensions )t(u),t(u( BA  i 

))t(uc , als corrents )t(i),t(i( BA  i ))t(ic   i a la potència (p(t)) en color blau clar. La fase A de 

les tensions o dels corrents està representada en color verd, la B en vermell i la C en blau. 
 

 El botó “Equilibrar els sistemes” serveix per convertir els sistemes trifàsics de 

tensions i corrents en sistemes simètrics i equilibrats. 
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Figura A.4.2. Pantalla corresponent a la potència instantània trifàsica 
 
 

 En el marc “Tensions” es poden variar els valors eficaços de les tensions BA U,U(  i 

)UC  per mitjà de sliders  horitzontals. Aquests valors poden oscil·lar entre 0 i 400 V. Per 

mitjà d’uns altres sliders horitzontals situats a la part inferior es poden modificar els angles 

de fase inicial de les tensions 
BA uu ,( αα  i )

Cuα , que poden variar entre –180 i 180 graus.  

 

 En el marc “Intensitat” es poden variar els valors eficaços dels corrents BA I,I(  i )IC    

per mitjà de sliders horitzontals. Aquests valors poden oscil·lar entre 0 i 4 A. Per mitjà d’uns 

altres sliders horitzontals situats a la part inferior es poden modificar els angles de fase 

inicial dels corrents 
BA ii ,( αα  i )

Ciα , que poden variar entre –180 i 180 graus.  

 

 En el marc “Freqüència” es pot variar la freqüència de les funcions temporals per 

mitjà d’un slider horitzontal. Aquest valor pot estar comprès entre 10 i 100 Hz.  
 

En el marc “Escala de temps” es pot variar l’escala de temps de les funcions 

temporals per mitjà d’un slider horitzontal. Aquest valor pot variar entre 0.01 i 0.1 segons. 
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En el marc “Magnituds en funció del temps” es pot variar el valor del temps (t) per 

mitjà d’un slider horitzontal situat just a sota del marc. Aquest valor pot variar entre 0 i el 

valor fixat per l’escala de temps. El temps està simbolitzat amb una línia vertical que apareix 

en la zona de les representacions gràfiques. Els punts d’encreuament entre aquesta línia i 

les funcions temporals representen els respectius valors instantanis. En el marc, aquests 

valors )t(i),t(i),t(i),t(u),t(u),t(u( CBACBA  i ))t(p  es poden observar com a resultats 

numèrics.  
 

A.4.3. Pantalla corresponent als valors mig i eficaç de funcions 
 

Utilitzant el tercer botó del marc “Conceptes bàsics d’electrotècnia” s’arriba a la 

pantalla corresponent als valors mig i eficaç de funcions (figura A.4.3). Aquesta pantalla està 

dividida en sis marcs amb els següents noms: funcions teòriques, funcions de dispositius 

reals, representació gràfica de la funció, valor màxim, escala de temps i resultats.  

 
 

 
 

Figura A.4.3. Pantalla corresponent als valors mig i eficaç de funcions 
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En els marcs “Funcions teòriques” i “Funcions de dispositius reals” es poden escollir 

funcions sinusoïdals, triangulars, rectangulars (sense rectificar, amb rectificació d’ona 

completa o amb rectificació de mitja ona) i funcions reals obtingudes amb rectificadors 

(monofàsics o trifàsics) o amb una làmpada de descàrrega. 
 

En el marc “Representació gràfica de la funció” hi ha una zona amb el fons negre, en 

la qual es fa la representació temporal de la funció seleccionada. 
 

 En el marc “Valor màxim” es pot variar el valor màxim de la funció per mitjà d’un 

slider horitzontal. Aquest valor pot oscil·lar entre 0 i 2 pu.  
 

En el marc “Escala de temps” es pot variar l’escala de temps de la representació 

temporal per mitjà d’un slider horitzontal. Aquest valor pot variar entre 0.02 i 0.1 segons. 
 

En el marc “Resultats” es presenten com a resultats numèrics el valor mig, el valor 

eficaç, el factor d’amplitud i el factor de forma de la funció escollida. 

 

A.4.4. Pantalla corresponent a les funcions sinusoïdals i als fasors 
 

Utilitzant el quart botó del marc “Conceptes bàsics d’electrotècnia” s’arriba a la 

pantalla corresponent a les funcions sinusoïdals i als fasors (figura A.4.4). Aquesta pantalla 

està dividida en quatre marcs amb els següents noms: representació gràfica de u1(t), 

representació gràfica de u2(t), representació gràfica de la suma de u1(t) i u2(t) i fasors. 
 

En el marc “Representació gràfica de u1(t)” hi ha una zona amb el fons negre, en la 

qual es fa la representació temporal de la funció sinusoïdal u1(t). La freqüència d’aquesta 

funció és de 50 Hz i el seu valor eficaç es pot variar mitjançant un slider horitzontal situat a 

l’interior del marc “Valor eficaç”. Aquest valor pot variar entre 0 i 400 V. 

 
En el marc “Representació gràfica de u2(t)” hi ha una zona amb el fons negre, en la 

qual es fa la representació temporal de la funció sinusoïdal u2(t). Es pot modificar la 

freqüència d’aquesta funció per mitjà d’un slider horitzontal situat a l’interior del marc 

“Freqüència”. Aquest valor pot variar entre 50 i 500 Hz. El valor eficaç de la funció es pot 

variar mitjançant un slider horitzontal situat a l’interior del marc “Valor eficaç”. Aquest valor 

pot variar entre 0 i 400 V. 
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En el marc “Representació gràfica de la suma de u1(t) i u2(t)” hi ha una zona amb el 

fons negre, en la qual es fa la representació temporal de la suma de les funcions sinusoïdals 

u1(t) i u2(t).  

 

 
 

Figura A.4.4. Pantalla corresponent a les funcions sinusoïdals i als fasors 

 
 

 En el marc “Fasors” es poden observar els vectors giratoris corresponents a les dues 

funcions anteriors i la suma dels dos. El vector giratori representat en color verd correspon a 

u1(t), el representat en color vermell correspon a u2(t) i la suma del dos vectors giratoris, 

representada en color blau clar, correspon a la suma de les dues funcions sinusoïdals. La 

projecció de cada vector giratori sobre l’eix real és proporcional al valor instantani de la 

funció sinusoïdal corresponent. Aquest valor instantani s’ha representat en les funcions 

sinusoïdals per mitjà d’una línia més gruixuda que les ressegueix. Amb el botó que hi ha 

situat més a l’esquerra es pot escollir entre veure la projecció de la suma o de cada vector i 

amb el botó que hi ha a la dreta es pot escollir entre parar el gir dels vectors o fer-los girar.  
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A.5. HARMÒNICS  
 

A.5.1. Pantalla corresponent a la descomposició harmònica  
 

Utilitzant el primer botó del marc “Harmònics” s’arriba a la pantalla corresponent a la 

descomposició harmònica (figura A.5.1): 

 

 
 

Figura A.5.1. Pantalla corresponent a la descomposició harmònica 
 
 

 En la zona de l’esquerra, amb el fons negre, hi ha la representació temporal de tots 

els harmònics i també de la suma de tots ells. Les propietats de cada harmònic, el valor 

eficaç nU  i l’angle de fase inicial nφ , es poden variar mitjançant els sliders  que hi ha en els 

marcs anomenats “ona fonamental”, “3er harmònic”, “5è harmònic”...  
 

 En el marc “Temps” es pot variar el valor del temps entre 0 i 0.02 segons per mitjà 

d’un slider  horitzontal. El temps es representa en els gràfics amb una línia vertical que 

s’encreua amb les representacions temporals. El punt d’encreuament representa el valor 

instantani de cada funció.  
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 En el marc “Magnituds en funció del temps” es presenten els valors instantanis 

numèrics de cada harmònic i de la suma. 
 

 En el marc “Tensió continua” es pot afegir una part de continua a la suma dels 

harmònics. Aquest valor es pot modificar amb un slider  i pot anar de 0 a 300 V.  
 

 En el marc “Harmònics” es pot escollir entre harmònics parells o senars. En el marc 

“Ones teòriques” es pot escollir fer la descomposició harmònics d’una funció triangular, una 

de rectangular i una de sinusoïdal rectificada. En els marc “Ones de dispositius reals” es 

poden escollir funcions obtingudes amb rectificadors o amb una làmpada de descàrrega. 

 

A.5.2. Pantalla corresponent a la seqüència dels harmònics 
 

Utilitzant el segon botó del marc “Harmònics” s’arriba a la pantalla corresponent a la 

seqüència dels harmònics (figura A.5.2): 

 
 

 
 

Figura A.5.2. Pantalla corresponent a la seqüència dels harmònics 
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 Aquesta pantalla permet variar l’ordre de l’harmònic d’un sistema trifàsic (pot anar de 

3 a 25 tenint en compte només els senars) amb un slider que hi ha en el marc “Ordre de 

l’harmònic”. Es representen les funcions temporals i els fasors corresponents al sistema 

trifàsic de l’ona fonamental i al sistema trifàsic de l’harmònic considerat. La fase A del 

sistema trifàsic està representada en color verd, la B en vermell i la C en blau. La pantalla 

dóna la informació de quina és la seqüència (homopolar, directa o inversa) de l’harmònic. 

Amb el botó que hi ha es pot parar el gir dels fasors o fer-los girar.  

 

A.5.3. Pantalla corresponent a la potència instantània en presència 

d’harmònics 
 

Utilitzant el tercer botó del marc “Harmònics” s’arriba a la pantalla corresponent a la 

potència instantània en presència d’harmònics (figura A.5.3): 

 

 
 

Figura A.5.3. Pantalla corresponent a la potència instantània en presència d’harmònics 
 

 

Aquesta pantalla està dividida en quatre marcs amb els següents noms: tensió, 

intensitat, potències i magnituds en funció del temps. També es pot distingir una zona amb 
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el fons negre, en la qual es representen les funcions temporals corresponents a la tensió 

(u(t)) en color verd, al corrent (i(t)) en color vermell i a la potència (p(t)) en color blau clar.  
 
 

 En el marc “Tensió” es pot variar el valor eficaç de la tensió (U) per mitjà d’un slider  

vertical situat a l’esquerra. Aquest valor pot oscil·lar entre 0 i 400 V. En aquest marc es 

presenta com a resultat el valor màxim de la tensió )U( max . 

 

En el marc “Intensitat” es pot variar el valor eficaç del corrent (I) per mitjà d’un slider  

vertical situat a l’esquerra. Aquest valor pot oscil·lar entre 0 i 4 A. Per mitjà d’un slider 

horitzontal situat a la part inferior es pot modificar l’angle de fase inicial del corrent )( iα , que 

pot variar entre –180 i 180 graus. Per mitjà d’un slider vertical situat a la part dreta es pot 

modificar l’ordre de l’harmònic del corrent, que pot variar entre tots els nombres senars entre 

3 i 49. La línia discontinua que apareix en el gràfic de la potència instantània en el cas que 

l’harmònic del corrent sigui 1 representa el seu valor mig. En aquest marc es presenta com a 

resultat el valor màxim del corrent )I( max . 

 

 En el marc “Potències” es presenten com a resultats els valors de la potència activa 

(P), reactiva (Q), aparent (S) i el factor de potència. 
 

En el marc “Magnituds en funció del temps” es pot variar el valor del temps (t) per 

mitjà d’un slider horitzontal situat just a sota del marc. Aquest valor pot variar entre 0 i 0.02 

segons. El temps està simbolitzat amb una línia vertical que apareix en la zona de les 

representacions gràfiques. Els punts d’encreuament entre aquesta línia i les funcions 

temporals representen els respectius valors instantanis. En el marc, aquests valors (u(t), i(t) i 

p(t)) es poden observar com a resultats numèrics.  
 

A.5.4. Pantalla corresponent a la resposta freqüencial 
 

Utilitzant el quart botó del marc “Harmònics” s’arriba a la pantalla corresponent a la 

resposta freqüencial (figura A.5.4). Aquesta pantalla està dividida en set marcs amb els 

següents noms: corrent, connexió, impedàncies, impedància equivalent, esquema de la 

connexió, tensió inicial i tensió final. 
 

En el marc “Corrent” es pot elegir el tipus de dispositiu no lineal (rectificador 

monofàsic amb condensador, rectificador trifàsic amb condensador, rectificador trifàsic de 

sis pulsos o làmpada de descàrrega ) i a l’esquerra es mostra la representació temporal del 
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corrent que consumeix. Amb l’slider  vertical es pot variar el valor màxim del corrent entre un 

10 i un 200 %. 

 

 
 

Figura A.5.4. Pantalla corresponent a la resposta freqüencial 
 

 

En el marc “Connexió” es pot escollir un sistema elèctric format només per la xarxa, 

per la xarxa i una bateria de condensadors o per la xarxa i un filtre. En el marc “Esquema de 

la connexió” hi ha un dibuix que representa el sistema elèctric de la connexió seleccionada. 
 

En el marc “Impedàncies” hi ha tres marcs més. En el marc “Xarxa” es poden variar, 

per mitjà de sliders, els valors de la resistència (R xarxa) i de la reactància inductiva (XL 

xarxa) de la xarxa. En el marc “Bateria de condensadors”  es pot variar per mitjà d’un slider 

el valor de la reactància capacitiva (Xc bat cond) de la bateria de condensadors. En el marc 

“Filtre” es varia el paràmetre Q del filtre, la reactància inductiva del filtre (XL filtre) i la 

reactància capacitiva (Xc filtre). La resistència del filtre (R filtre) és funció dels tres 

paràmetres anteriors, per tant es presenta com un resultat numèric. Tots els paràmetres del 

marc “Impedàncies” s’introdueixen en pu. 
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En el marc “Impedància equivalent” es representa el mòdul de la impedància 

equivalent del sistema elèctric (Zk) en funció de l’ordre de l’harmònic k, el qual es pot variar 

amb l’slider  que hi ha. Pot prendre valors entre 0.1 i 23. El valor de k i de Zk es presenten 

també en forma numèrica. 
 

En el marc “Tensió inicial” es representa la funció temporal de la tensió inicial, que es 

suposa purament sinusoïdal. 
 

 En el marc “Tensió final” es representa la funció temporal de la tensió final. En 

aquest gràfic s’observa la distorsió que pateix la tensió deguda al corrent que consumeix el 

dispositiu no lineal.  
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A.6. DESEQUILIBRIS 
 

A.6.1. Pantalla corresponent al càlcul en sistemes trifàsics 
 

Utilitzant el primer botó del marc “Desequilibris” s’arriba a la pantalla corresponent al 

càlcul en sistemes trifàsics (figura A.6.1): 

 

 
 

Figura A.6.1. Pantalla corresponent al càlcul en sistemes trifàsics 
 
 

 En el marc “Connexió” es pot escollir el tipus de connexió de la càrrega connectada 

al sistema elèctric trifàsic presentat en el marc “Esquema de la connexió”. Les possibilitats 

que hi ha són la connexió en estrella sense neutre, en estrella amb neutre i en triangle. 
 

  En el marc “Tensions inicials”  es pot variar el valor eficaç de les tensions inicials de 

fase ,U( AN BNU  i )UCN  mitjançant un slider  vertical. Aquest valor pot estar entre 0 i 400 V. 

Es presenten els valors eficaços (mòduls) i els angles de fase inicials de les tensions de fase 

i de les tensions de línia ,U( AB  BCU  i )UCA  i també es mostren les respectives 



Aplicació informàtica per a l’estudi de conceptes d’electrotècnia                                                                   Pàg. 19 

                                                                                                                                          

representacions temporals i fasorials. Les tensions inicials o d’alimentació es considera que 

formen un sistema simètric i equilibrat. 
 

 En el marc “XL” es pot variar el valor de la reactància de la línia entre un 0% i un 20% 

de la impedància de la càrrega. Els marcs situats a sota d’aquest serveixen per variar la part 

real i la imaginària de les tres impedàncies de la càrrega. La part real pot variar entre 0 i 100 

ohms i la imaginària entre -100 i 100 ohms. 
 

 En el marc “Intensitats” es presenten els valors eficaços i els angles de fase inicials 

dels corrents de línia ,I( A BI  i )IC  i també del corrent que passa pel neutre )I( N . També es 

fan les corresponents representacions temporals i fasorials.   
 

En el marc “Tensions finals” es presenten els valors eficaços (mòduls) i els angles de 

fase inicials de les tensions finals de fase ,U( F'A F'BU  i )U F'C   i de línia ,U( 'B'A 'C'BU  i 

)U 'A'C  i també es mostren les respectives representacions temporals i fasorials. Les 

tensions inicials o d’alimentació es considera que formen un sistema simètric i equilibrat. 

 

A.6.2. Pantalla corresponent als sistemes de seqüència 

 

Utilitzant el segon botó del marc “Desequilibris” s’arriba a la pantalla corresponent als 

sistemes de seqüència (figura A.6.2).  
 

En el marc “Components seqüencials” es poden introduir mitjançant sliders els 

paràmetres corresponents a un sistema trifàsic de seqüència directe 1U(  i )1α , inversa 2U(  

i )2α  o homopolar 0U(  i )0α . Aquests valors poden estar compresos, respectivament, entre 

0 i 30 V i -180 i 180 graus.  
 

En el marc “Components de fase” es presenten els paràmetres corresponents a un 

sistema trifàsic en components de fase AU(  i Aα , BU  i Bα  i CU  i )Cα . Els sliders d’aquest 

marc, al començament, estan bloquejats. 
 

A la zona central de la pantalla es mostren les representacions fasorials del sistema 

trifàsic en components seqüencials (directe, invers i homopolar) i en components de fase 

(fase A, fase B i fase C). 
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Utilitzant els botons del marc “Exemples” es poden veure un exemple d’un sistema 

trifàsic equilibrat i un de desequilibrat. Sota aquest marc es mostren numèricament els 

factors de desequilibri 2m  i 0m . 

 

 
 

Figura A.6.2. Pantalla corresponent als sistemes de seqüència  
 

 
En el marc “Opcions” es pot escollir, utilitzant botons, entre parar el gir del fasors o 

fer-los girar, inicialitzar els fasors amb el seu angle de fase inicial, veure el procés directe o 

l’invers, veure la suma dels tres components de fase o amagar-la, veure les funcions 

temporals o els fasors i veure els fasors dels components seqüencials en la representació 

dels components de fase o no.  
 

En el cas que es triï l’opció de veure el procés invers, es desbloquegen els sliders del 

marc “Components de fase” i es bloquegen els corresponents al marc “Components 

seqüencials”. Amb aquesta opció s’introdueixen els paràmetres corresponents als 

components de fase amb els sliders desbloquejats i els paràmetres corresponents als 

components seqüencials es presenten com a resultats. Si es torna a escollir l’opció de veure 

el procés directe les condicions tornen a ser les del principi. 
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 Si s’escull l’opció de veure les funcions temporals, a la zona central de la pantalla, en 

lloc dels fasors, es mostren les representacions temporals dels components seqüencials i 

dels components de fase, tal com mostra la figura A.6.3:   

 

 
 

Figura A.6.3. Pantalla corresponent als sistemes de seqüència (funcions temporals) 
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A.7. SOTS DE TENSIÓ 
 

A.7.1. Pantalla corresponent a la caracterització dels sots de tensió 
 

Utilitzant el botó del marc “Sots de tensió” s’arriba a la pantalla corresponent a la 

caracterització dels sots de tensió (figura A.7.1): 
 

 
 

Figura A.7.1. Pantalla corresponent a la caracterització dels sots de tensió 
 
 

 En el marc “Tipus de sot de tensió” es pot escollir entre els tipus A, B, C, D, E, F o G. 

En els marcs que hi ha més a la dreta es poden introduir mitjançant sliders els paràmetres 

que caracteritzen un sot de tensió, que són la profunditat h (pot variar entre 0 i 1), el salt de 

fase (pot variar entre –180 i 180 graus), el temps d’inici Ti (pot variar entre 0 i 4 períodes) i la 

duració, que s’ha establert entre 0 i ( 7-Ti ) períodes. 
 

 En el marc “Tensions inicials i finals” es representen en forma fasorial les tensions 

del sistema trifàsic que no es veuen afectades pel sot. Es considera que formen un sistema 

simètric i equilibrat. També es presenten en forma numèrica els valors de ,U A BU  i CU . 
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 En el marc “Tensions durant el sot” es representen en forma fasorial les tensions del 

sistema trifàsic que es veuen afectades pel sot. També es presenten en forma numèrica els 

valors de ,U A BU  i CU . 

 

En la zona central de la pantalla es mostra la representació temporal del sot de 

tensió caracteritzat amb les opcions anteriors, indicant el temps d’inici i la duració. 
 

Finalment, en el marc “Opcions” es pot parar el gir dels fasors o fer-los girar i també 

inicialitzar els fasors amb el seu angle de fase inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


