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Resum 
És ben sabut que les ressonàncies en sistemes elèctrics poden elevar els valors de 
voltatge i corrent fins al punt d’arribar a fer malbé els circuits o, fins i tot, destruir-los.  

En el present treball s’estudia rigorosament el fenomen de les ressonàncies en sistemes 
elèctrics sota l’enfoc del mètode modal d’anàlisi, es localitzen i es quantifiquen. S’aborden 
en profunditat els càlculs de les sensibilitats de la freqüència de ressonància i de la 
impedància modal respecte als components passius no controlats clàssics dels circuits 
elèctrics: resistències, bobines i condensadors. Això permet saber com evolucionen les 
ressonàncies quan modifiquem els paràmetres dels components dels circuits. 

Donat que l’estabilitat dels sistemes està estretament lligada al control de les 
ressonàncies, l’objectiu últim és el de proporcionar les eines per poder estudiar el 
fenomen de l’estabilitat i controlar aquests sistemes en presència d’aquestes. Els 
resultats obtinguts contribueixen a una comprensió clara del fenomen i proporcionen 
informació pràctica respecte als circuits d’estudi. De cara a la visualització d’aquests, s’ha 
programat mitjançant Matlab, un codi per verificar els càlculs obtinguts i presentar de 
manera més didàctica els resultats.  

S’ha conclòs que, amb l’ajuda dels càlculs desenvolupats en aquest document i les 
millores obtingudes, es viable afrontar un posterior estudi de control i estabilització amb 
eines matemàtiques sòlides i potents. 
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1. Glossari 

!" Vector de voltatges nodals a la freqüència f 

#"     Vector d’intensitats nodals a la freqüència f 

$"     Matriu d’admitàncies de la xarxa a la freqüència f 

%       Matriu del vector propi esquerre  

&       Matriu del vector propi dret 

Λ       Matriu diagonal de valors propis 

()  Valor propi del mode k 

*+,) Impedància modal del mode k 

-) Vector propi esquerre del mode k 

.) Vector propi dret del mode k 

/0 Matriu de sensibilitats 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte surt a la llum, en primera instància, a raó d’un nou i lúcid mètode per estudiar 
el fenomen de les ressonàncies en sistemes elèctrics publicats en una sèrie d’articles 
científics internacionals. A partir d’aquí, s’ha anat treballant i adaptant el mètode modal 
d’anàlisi a les nostres nomenclatures i mètodes per tal d’aprofundir-hi més i poder arribar 
a conclusions pràctiques que derivin en millores per a la nostra indústria. 

2.2. Motivació 

La motivació del projecte és la de generar un impacte positiu en els sistemes elèctrics 
reals i contribuir a la seva millora. Es sap que les ressonàncies en aquests sistemes 
presenten problemes relacionats amb fenòmens com la penetració harmònica i 
l’estabilitat. Per tant, és necessari trobar, a través de l’enginyeria, una solució i satisfer 
una necessitat que la realitat actual demanda. 

A nivell personal, la meva vinculació al projecte neix de la idea de voler realitzar un treball 
relacionat amb la recerca dins del camp de l’enginyeria elèctrica per afinitat amb el 
director i el caràcter matemàtic de la seva proposta. 

2.3. Requeriments previs 

El present treball és la continuació d’estudis previs realitzats per altres companys i 
professors. És per això que es parteix des d’una base on ja es donen certs coneixements 
per sabuts com ara els conceptes bàsics d’electrotècnia (voltatges, corrents, 
impedàncies, etcètera) a l’igual que el mètode dels nusos o el mètode d’escaneig 
freqüencial. També s’entén que el lector està familiaritzat o disposa de nocions bàsiques 
sobre les ressonàncies i l’àlgebra lineal, així com de teoria de circuits. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius d’aquest treball són principalment la caracterització de les ressonàncies en 
sistemes elèctrics i el càlcul de la sensibilitat de la impedància modal i de la freqüència de 
ressonància respecte als components dels circuits. 

Per realitzar aquests càlculs, és necessari primer comprendre el mètode modal d’anàlisi i 
per això dediquem un capítol a explicar-lo. Posteriorment, s’utilitza el següent capítol per 
aprofundir en el càlcul de la sensibilitat de la impedància modal i es proposa una manera 
paral·lela de calcular-la. A continuació, s’empra una altre secció per explicar el càlcul de 
la sensibilitat de la freqüència. 

Finalment, a l’últim apartat es tracta de mostrar l’eina de càlcul programada mitjançant 
Matlab i els resultats als qual hem arribat. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte és el de comprendre el fenomen de les ressonàncies en sistemes 
elèctrics mitjançant el mètode modal d’anàlisi. El treball pretén adaptar aquesta 
metodologia als nostres circuits d’estudi i suggerir millores en els càlculs de les 
sensibilitats. El marc d’aquest projecte és, doncs, el de proporcionar eines matemàtiques 
per caracteritzar els sistemes ressonants. En particular, els sistemes elèctrics. 
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4. Les ressonàncies elèctriques 

És important disposar d’uns conceptes previs sobre què són les ressonàncies elèctriques 
i quins tipus hi ha per poder introduir el present treball de manera clara i precisa. 

La ressonància elèctrica és un fenomen que es produeix en un circuit en el que existeixen 
elements reactius (bobines i condensadors) quan és alimentat per un corrent altern d’una 
freqüència tal que provoqui un anul·lament de la part imaginària de la 
impedància/admitància equivalent vist des de dos terminals del circuit, generalment els 
terminals de les fonts d’alimentació. Aquest fenomen sol coincidir aproximadament amb 
màxims o mínims de la impedància/admitància equivalent els quals poden arribar a 
suposar situacions compromeses per al bon funcionament, i inclús la destrucció, del 
circuit.   

4.1. Ressonància sèrie 

La ressonància sèrie correspon a valors petits o nuls de la impedància equivalent Z vista 
des de dos terminals, i és crítica quan el circuit s’alimenta amb fonts de tensió ja que 

llavors la intensitat # = 2
3 pot arribar a valors molt elevats de corrent, podent, en última 

instància, cremar el circuit. 

 

Figura 1: Ressonància sèrie 

4.2. Ressonància paral·lel 

La ressonància paral·lel correspon a valors grans o infinits de la impedància equivalent Z 
vista des de dos terminals, i és crítica quan el circuit s’alimenta amb fonts de corrent ja 
que llavors el voltatge ! = *# pot arribar a valors molt elevats de tensió, podent, en última 
instància, destruir el circuit. 
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Figura 2: Ressonància paral·lel 

Com en aquest treball estudiarem els circuits a partir del mètode dels nusos, estarem 
suposant que les excitacions són les fonts de corrent connectades als nusos i el que 
resoldrem seran les tensions del sistema. Per tant, el que esdevindrà crític en el nostre 
cas seran les ressonàncies paral·lel que conduiran a valors elevats de les impedàncies 
equivalents vistes des dels nusos del circuit. 
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5. Mètode modal d’anàlisi de ressonàncies 

5.1. Introducció 

Les ressonàncies harmòniques són una de les principals conseqüències de l’increment 
de la distorsió harmònica de les tensions en els sistemes de potència. Tot i que la seva 
causa està ben compresa, les eines per analitzar aquest fenomen són limitades. La 
tècnica d’escaneig freqüencial és probablement l’únic mètode viable a l’actualitat per 
identificar l’existència de ressonàncies en sistemes elèctrics i determinar la freqüència a 
la que es produeixen. Malauradament, aquesta eina no permet identificar clarament les 
ressonàncies i no proporciona la informació addicional necessària per solucionar el 
problema de manera efectiva. 

Les ressonàncies harmòniques són causades per l’intercanvi d’energia entre els 
elements capacitius i inductius d’un sistema. Donat que el sistemes de potència contenen 
molts d’aquests elements, el fenomen de la ressonància harmònica pot esdevenir 
complicat. És per això que seria útil disposar d’una eina que pugui desenredar les 
complexes interaccions entre els elements emmagatzemadors d’energia i revelar els 
verdaders culpables que condueixen a un problema de ressonància particular. 

Per exemple, les respostes a aquestes preguntes ajudarien a trobar solucions per mitigar 
els problemes de ressonàncies harmòniques: 

• Quin nus pot excitar més fàcilment una ressonància particular? 
• On es pot observar la ressonància més fàcilment? 
• Quins components estan involucrats en la ressonància? 
• Fins a on es pot propagar una ressonància dins un sistema? 
• S’originen les ressonàncies observades per la mateixa causa? 

5.2. Concepte de mode de ressonància 

Imaginem un sistema experimentant una ressonància en paral·lel a una freqüència f 
segons la tècnica d’escaneig freqüencial. Això significa que alguns elements del vector de 
voltatges calculat a (1) arriba a valors molt grans per a una f concreta [1]. 

45 = 657895																																																																							(1) 

On  65 és la matriu d’admitàncies de la xarxa a la freqüència f, 45 és el voltatge nodal i 95 
el corrent nodal d’injecció. Per realitzar l’escaneig freqüencial, a 95 se li col·loca una 
entrada de valor 1.0 p.u. per a cada freqüència. Els altres elements es deixen a zero. 
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Obtenint-se, així, el vector de tensions corresponents a la columna de la matriu 6578 
escollida. Per simplificar la notació, d’ara en endavant ometrem el subíndex f. 

Una ressonància harmònica significa que alguns voltatges nodals arriben a tenir valors 
molt elevats. Això succeirà quan la matriu d’admitàncies de la xarxa 6 tendeixi a la 
singularitat. Així doncs, investigar com la matriu 6 s’aproxima a la singularitat és una 
manera atractiva d’analitzar el problema. 

Segons la teoria dels valors i vectors propis de l’àlgebra lineal, podem descompondre la 
matriu 6 en la forma següent [1]: 

6 = >?@																																																																										(2) 

On ? és la matriu diagonal de valors propis i > i @ són els vectors propis esquerre i dret, 
respectivament. Sabem que > = @78. Substituint (2) en (1) porta a: 

4 = >?78@9																																																																						(3) 

Operant queda: 

@4 = ?78@9																																																																						(4) 

Definint D = @4 com el vector de voltatges modals i E = @9 com el vector de corrents 
modals, l’equació (4) es simplifica com: 

D = ?78E																																																																									(5) 

O desenvolupant: 

G
H8
HI
⋯
HK
L =

⎣
⎢
⎢
⎡(8

78 0 0
0 (I78 0
0
0

0
0

⋯
0

0
0
0

(K78⎦
⎥
⎥
⎤
G
T8
TI
⋯
TK
L																																														(6) 

L’invers del valor propi (, (78, té unitats d’impedància i s’anomena impedància modal *+. 
De (6), es pot veure que si per exemple (8 = 0 o és molt petit, una injecció petita del 
corrent nodal 1, T8, conduirà a un valor infinit o molt gran del voltatge modal 1, H8. D’altra 
banda, els altres voltatges nodals no es veuran afectats ja que no estan enllaçats amb el 
corrent nodal 2. En altres paraules, es pot identificar fàcilment la localització de la 
ressonància en el domini modal. La implicació és que la ressonància es dóna per un 
mode específic i no és deguda o està relacionada per una injecció de corrent nodal 
particular. Per tant, anomenarem al valor propi que presenti un mínim com a mode crític 
de ressonància i als seus vectors propis esquerre i dret com a vectors propis crítics. Cal 
recordar que tot el sistema matricial depèn de la freqüència. 
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Així doncs, el mode crític esdevindrà aquell que presenti un valor propi mínim i la 
freqüència en la què es trobi l’identificarem com la freqüència crítica de ressonància. Es 
pot veure que els mínims dels valors propis conduiran a màxims de les impedàncies 
modals. D’aquesta manera, s’observa que el valor de la impedància modal a la 
freqüència crítica i la freqüència crítica s’erigeixen com dos paràmetres importants per 
caracteritzar les impedàncies. Ambdues característiques, s’estudiaran en profunditat en 
els següents apartats a través de les seves sensibilitats. 

Un exemple ho il·lustrarà millor. En el següent gràfic es mostra la impedància modal per a 
cada mode en funció de la freqüència en el cas d’un circuit RLC de 3 nodes: 

 

Figura 3: Impedàncies modals per a cada mode i freqüència 

 

 Mode crític 2 Mode crític 3 

Valor propi crític [p.u.] 0.00028162 0.00020286 

Impedància modal crítica [p.u.] 3550.9 4929.5 

Freqüència crítica [p.u.] 1862 490 

Taula 1: Paràmetres crítics per cada mode de ressonància 

Tal i com es pot apreciar a la figura 3, veiem com els modes 2 i 3 esdevenen crítics a les 
seves respectives freqüències de ressonància mentre que el mode 1 roman inactiu. Això 
significa, tal i com s’ha deduït prèviament, que els valors propis 2 i 3 s’aproximen a zero 
quan es troben a la freqüència crítica, elevant el valor de la impedància modal 
representat en el gràfic. 
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D’altra banda, el corrent modal T8 és una projecció lineal de les corrents físiques en la 
direcció del primer vector propi tal i com es mostra: 

T8 = &88#8 + &8I#I + &8W#W + ⋯+ &8K#K																																							(7) 

Es pot observar que si per exemple &8W té el valor més gran, el corrent nodal #W tindrà la 
major contribució pel corrent modal 1. Conseqüentment, el node 3 és el lloc on el mode 
de ressonància 1 pot ser excitat més fàcilment. D’altra banda, si &8W = 0, el corrent #W no 
serà capaç d’excitar el mode per molt gran que sigui el seu valor. Els valors del vector 
propi crític [&88, &8I, … , &8K] poden ser utilitzats per caracteritzar la significació de cada 
corrent nodal en excitar el mode de ressonància 1. 

Els voltatges nodals físics estan relacionats amb els voltatges modals segons l’equació 
D = @4 que desenvolupant: 

G
!8
!I
⋯
!K
L = G

%88
%I8
⋯
%K8

LH8 + G
%8I
%II
⋯
%KI

LHI +⋯+ G
%8K
%IK
⋯
%KK

LHK ≈ G
%88
%I8
⋯
%K8

LH8																							(8) 

L’aproximació és possible donat que H8 té un valor molt més gran que els altres voltatges 
modals a la freqüència de ressonància. Aquesta equació revela que la contribució del 
voltatge H8 als voltatges físics pot ser caracteritzada emprant el vector [%88, %I8, … , %K8]^. 
Si per exemple %W8 té el valor més gran, el node 3 tindrà també el valor més gran de 
tensió. Això implica que el node 3 és el lloc on el mode de ressonància 1 es pot observar 
més fàcilment. Si %W8 = 0, el voltatge nodal 3 no serà afectat pel voltatge modal 1. 

En resum, el vector propi crític dret té el potencial de caracteritzar l’excitabilitat del mode 
crític mentre que l’esquerre és capaç de representar la seva observabilitat. El node amb 
el major vector propi dret és aquell que posseeix la major excitabilitat a l’igual que el node 
amb el major vector propi esquerre disposa de la major observabilitat. L’excitabilitat es pot 
entendre com una forma de controlabilitat ja que els nodes amb més excitabilitat són els 
més efectius per a injectar senyals que cancel·lin harmònics. 

Cal fer èmfasi en recordar que qualsevol paràmetre crític és calculat a la freqüència 
crítica de ressonància. 

És possible combinar excitabilitat i observabilitat en un mateix índex tal i com es mostra a 
continuació:  
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4 = >?78@9 = >
⎣
⎢
⎢
⎡(8

78 0 0
0 (I78 0
0
0

0
0

⋯
0

0
0
0

(K78⎦
⎥
⎥
⎤
@9

≈ G
%88 %8I ⋯
%I8 %II ⋯⋯
%K8

⋯
%KI

⋯
⋯

%8K
%IK⋯
%KK

L G
(878 0 0
0 0 0
0
0

0
0

⋯
0

0
0
0
0
L G
&88 &8I ⋯
&I8 &II ⋯⋯
&K8

⋯
&KI

⋯
⋯

&8K
&IK⋯
&KK

L 9

= G
(878%88 %8I ⋯
(878%I8 %II ⋯					
(878		

⋯
%K8

⋯
%KI

⋯
⋯

%8K
%IK⋯
%KK

L G
&88 &8I ⋯
&I8 &II ⋯⋯
&K8

⋯
&KI

⋯
⋯

&8K
&IK⋯
&KK

L 9

= (878 G
%88&88 %8I&8I ⋯
%I8&88 %II&8I ⋯⋯
%K8&88

⋯
%KI&8I

⋯
⋯

%8K&8K
%IK&8K⋯
%KK&8K

L G
#8
#I
⋯
#K
L																																																					(9) 

L’aproximació és possible ja que (878, la impedància modal crítica, és molt més gran que 
les altres impedàncies modals a la freqüència de ressonància. Els elements de la 
diagonal de la matriu (9) caracteritzen la combinació d’excitabilitat i observabilitat del 
model crític en un mateix node. S’anomenen factors de participació d’un node pel mode 
crític. Es defineixen com `ab+ = %b+&+b on b és  el node i m el mode. 

Segons (2), el valors i vectors propis es poden expressar com: 

? = >786>																																																																					(10) 

Sabent que 6 = 6c i que ? és una matriu diagonal, resulta que: 

? = ?c = (>786>)c = >c6c(>78)c = >c6(>78)c																							(11) 

Comparant (10) amb (11), es conclou que >78 = >c. Donat que @ = >78, es té que @ =
>c. És a dir, els vectors propis dret i esquerres són iguals. D’aquí es dedueix que: 

• El node amb el major nivell d’observabilitat és també el que té el major nivell 
d’excitabilitat. 

• Els factors de participació són iguals al quadrat del vectors propis. El node amb el 
major factor de participació es pot considerar com el centre de ressonància. 
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5.3. Exemple d’anàlisi de ressonàncies en un circuit 

En aquest cas, partirem d’un circuit RLC de 3 nusos: 

 

Figura 4: Circuit RLC de 3 nusos 

Si s’empra la tècnica d’escaneig freqüencial sabuda fins ara, obtenim un escombrat 
freqüencial de les impedàncies quan injectem un corrent nodal concret: 

 

Figura 5: Resultat de l’escaneig freqüencial pel circuit RLC de 3 nusos 

En la figura 5 es mostra els resultats de l’escaneig freqüencial quan injectem una corrent 
d’1 p.u. al node 1 per a cada freqüència. Els següents resultats revelen que el fenomen 
de la ressonància es pot observar en els tres nodes. Per tant, és difícil identificar la 
significació de cada node en condicions ressonants. 
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A continuació, anem a veure els resultats quan utilitzem la tècnica de l’anàlisi modal: 

 

Figura 6: Impedància modal per cada mode i freqüència 

A la figura 6, es pot veure amb claredat com el mode 3 és inactiu mentre que els modes 1 
i 2 són crítics a freqüències de ressonància diferents. Per tant, sol un mode experimenta 
ressonància per una freqüència determinada. 

Procedim a calcular els valors absoluts dels valors crítics exposats anteriorment per als 
dos modes crítics: 

 

Freqüència de ressonància [Hz] 431 (Mode 1) 1129 (Mode 2) 

Mòdul del valor propi crític |(| 0,00015 0,00020 

Mòdul 
dels 

vectors 
propis 
crítics 

D 

Node 1 0,6478 0,7576 

Node 2 0,6999 0,4575 

Node 3 0,3016 0,4656 

E 

Node 1 0,6478 0,7576 

Node 2 0,6996 0,4574 

Node 3 0,3015 0,4656 

Factors de Node 1 0,4198 0,2165 
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participació 
Node 2 0,4199 0,2166 

Node 3 0,1604 0,5670 

Taula 2: Paràmetres crítics del circuit RLC de 3 nusos 

A la taula 2, veiem que per al mode de ressonància 1 els nodes 1 i 2 tenen el major factor 
de participació. Mentre que pel mode de ressonància 2, el node 3 és el que té el major 
factor de participació. Això significa que ja sabem on trobar el centre de ressonància en 
funció del mode ressonant. 
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6. Sensibilitat Modal 

6.1. Introducció 

Ja hem determinat que els paràmetres importants a l’hora de caracteritzar les 
ressonàncies en sistemes elèctrics són el valor de la impedància modal crítica a la 
freqüència de ressonància i la freqüència de ressonància crítica en sí. Per tant, de cara a 
mitigar els efectes ressonants en els circuits, és fonamental estudiar com varien aquestes 
característiques en funció dels paràmetres dels sistema i poder quantificar les seves 
sensibilitats. 

Una imatge ho il·lustrarà millor: 

 

Figura 7: Variació de la impedància modal i la freqüència de ressonància en funció d’un 
paràmetre a del circuit [3]. 

A la figura 7, es pot veure com varia la impedància modal crítica i la freqüència de 
ressonància en funció d’un paràmetre a del circuit. 

6.2. Sensibilitat de la impedància modal 

S’ha vist que les ressonàncies harmòniques estan estretament lligades a la singularitat de 
la matriu d’admitàncies de la xarxa. El valor propi mínim de la matriu defineix el mode de 
ressonància. En aquesta secció s’explica un mètode per determinar quin component de 
la xarxa té una contribució significativa en el fenomen de la ressonància i quantificar el 
seu impacte [2]. 

Per un valor propi () de (2), els seus vectors propis dret i esquerre satisfan les següents 
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equacions: 

.)-) = 1  6-) = ()  	.)6 = ().)                                  (12) 

Suposem que e és un paràmetre d’un component de la xarxa. Per exemple, la capacitat 
d’un condensador. Diferenciant la tercera equació de (12) respecte a e ens dóna: 

.)
f6
fe +

f.)
fe 6 = f()

fe .) + ()
f.)
fe 																																																					(13) 

Multiplicant per -) i aplicant les dos primeres equacions de (12), es pot obtenir: 

f()
fe = .)

f6
fe -)																																																																			(14) 

L’equació (14) implica que la sensibilitat del valor propi respecte a un paràmetre pot ser 
calculada com la sensibilitat de la matriu Y respecte al mateix paràmetre. 

6.2.1. Sensibilitat dels valors propis respecte a una entrada de la matriu Y 

Una aplicació immediata de (14) és trobar la sensibilitat del mode crític respecte a una 
entrada particular de la matriu Y, $gh. Òbviament, la derivada de la matriu Y respecte a $gh 
és 1 a la posició de l’entrada i zero a totes les altres posicions. 

f6
f$gh = i

⋯ ⋯ 0
0 0 1⋯
⋯

⋯
⋯

0
0

⋯
0⋯
⋯
j																																																				(15) 

Substituint (15) a (14) i emprant les relacions de (12), trobem la sensibilitat del valor propi 
respecte a una entrada de la matriu Y: 

f()
f$gh = .)

f6
f$gh -) = .)g-h)																																																				(16) 

On .)g és l’element i del vector propi dret .) i -h) l’element j del vector propi esquerre -). 
La sensibilitat del valor propi respecte a una estrada específica de la matriu Y és el 
producte corresponent entre els vectors propis dret i esquerre tal i com es mostra en (16). 
Per tant, es pot definir una matriu de sensibilitats kl. 

kl = -).) = i
∗
∗
-h)∗
j (∗ .)g ∗ ∗) = i

⋯ ∗ ⋯
⋯ ∗ ⋯∗
⋯

	.)g-h)
∗

∗
⋯

⋯
⋯∗
⋯
j																					(17) 

Així doncs, la sensibilitat del valor propi respecte a $gh és la entrada (n, o) de la matriu de 
sensibilitats: 
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f()
f$gh = .)g-h) = kp,qr																																																																								(18) 

6.2.2. Sensibilitat dels valors propis respecte a un component de la xarxa 

Tots els components es poden categoritzar en dos grups en funció de l’impacte que 
tinguin sobre les entrades de la matriu Y: 

• Components entre node i terra, els quals afecten únicament als termes de la 
diagonal 

• Components entre nodes, els quals afecten als termes de la diagonal i a la resta 
d’elements entre els que està connectat el component 

La sensibilitat dels valors propis respecte a components entre node i terra i entre nodes 
es poden calcular de la manera següent: 

6.2.2.1. Components entre node i terra 

Per un component amb admitància stu al node i es sap que: 

$gg = stu + $tu7g +v$gh
hwg

																																																				(19) 

On $tu7g representa altres possibles components entre el node ‘i’  i el terra. Per tant, de 
(14), la sensibilitat del valor propi respecte a stu és: 

f()
fstu = .)

f6
fstu -) = .)g

f6
f$gg

f$gg
fstu -h) = /0,gg = .)g-g)																(20) 

Es pot veure com les sensibilitats dels valors propis respecte a components entre node i 
terra són, de fet, el mateix que els factors de participació. 

En (20), (), stu i /0,gg són valors complexos. Això no és desitjable en estudis de 
ressonàncies donat que les magnituds dels valors propis són de molt interès. A més, les 
derivades de nombres complexos són també confuses. Per tal de solucionar aquest 
problema, es proposa, a continuació, una sensibilitat alternativa. Assumim que: 

() = (x + n(g												/0,gg = /x + n/g										stu = y + nz											a = |()|I									(21) 

Considerem ara un increment ∆z el qual provoca un ∆(: 

∆a = |( + ∆(|I − |(|I = |(x + n(g + n(/x + n/g)∆z|I − |(|I
= 2(/x(g − /g(x)∆z + }/xI + /gI~(∆z)I																																																												(22) 
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Fem tendir l’increment de B a 0, ∆z → 0, i eliminem els termes d’ordre superior. 

fa
fz = 2(/x(g − /g(x)																																																											(23) 

De manera similar, ho deduïm per G. Considerem un increment ∆y el qual provoca un 
∆(: 

∆a = |( + ∆(|I − |(|I = |(x + n(g + (/x + n/g)∆y|I − |(|I
= 2(/x(x + /g(g)∆y + }/xI + /gI~(∆y)I																																																												(24) 

Fem tendir l’increment de G a 0, ∆y → 0, i eliminem els termes d’ordre superior. 

fa
fy = 2(/x(x + /g(g)																																																											(25) 

 Sabent que: 

|()| = √a													f|()|fa = 1
2√a =

1
2|()|																																													(26) 

I aplicant la regla de la cadena, convertim a en |()|:  

f|()|
fz = f|()|

fa
fa
fz =

2(/x(g − /g(x)
2|()| = /x(g − /g(x

Å(xI + (gI
																																			(27) 

f|()|
fy = f|()|

fa
fa
fy =

2(/x(x + /g(g)
2|()| = /x(x + /g(g

Å(xI + (gI
																																			(28) 

6.2.2.2. Components entre nodes 

Per a components entre nodes amb admitància stÇ entre els nodes o i n, la sensibilitat del 
valor propi és: 

f(
fstÇ = .)

f6
fstÇ -) = .) É

f6
f$gg

f$gg
fstÇ +

f6
f$hh

f$hh
fstÇ +

f6
f$gh

f$gh
fstÇ +

f6
f$hg

f$hg
fstÇÑ -)

= .) É
f6
f$gg +

f6
f$hh −

f6
f$gh −

f6
f$hgÑ -)

= /0,gg + /0,hh − /0,gh − /0,hg																																																							(29) 

Es pot veure com la sensibilitat dels valors propis respecte als components entre nodes 
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són combinacions de les entrades de la matriu de sensibilitats kl. De la mateixa manera 
que s’han obtingut (27) i (28) per components entre node i terra, s’obtindrien aquestes 
expressions pels components entre nodes però ara les sensibilitats /x i /g serien les 
derivades de (29).  

Es usual representar els components de la xarxa per la seva impedància equivalent 
(ÖtÇ = Ü + ná) en comptes de la seva admitància (stÇ = y + nz). Per tant, seria més 
convenient obtenir les sensibilitats amb els valors de Ü i á. 

Assumim que: 

f|()|
fy = à									 f|()|fz = â																																																		(30) 

à i â es poden obtenir mitjançant l’enfoc emprat en el cas dels components entre node i 
terra i utilitzant les sensibilitats (20) pels nodes node-terra i (29) pels node-node. 

Com l’admitància és la inversa de la impedància, es poden calcular les derivades 
següents: 

$ = y + nz = Ü
ÜI + áI + n

−á
ÜI + áI =

Ü
ÜI + (áä − áã)I + n

−á
ÜI + (áä − áã)I =

Ü − ná
*I  

fy
fÜ =

áI − ÜI
(ÜI + áI)I =

áI − ÜI
*å 					 ; 							fyfá =

−2Üá
(ÜI + áI)I =

−2Üá
*å  

fz
fÜ =

2Üá
(ÜI + áI)I =

2Üá
*å 										 ; 											

fz
fá =

áI − ÜI
(ÜI + áI)I =

áI − ÜI
*å 															(31) 

Utilitzant la regla de la cadena i mitjançant les relacions de (30) i (31), obtenim finalment: 

f|()|
fÜ = f|()|

fy
fy
fÜ +

f|()|
fz

fz
fÜ =

à(áI − ÜI) + 2âÜá
(ÜI + áI)I = à(áI − ÜI) + 2âÜá

*å 															(32) 

f|()|
fá = f|()|

fy
fy
fá +

f|()|
fz

fz
fá =

−2àÜá + â(áI − ÜI)
(ÜI + áI)I = −2àÜá + â(áI − ÜI)

*å 											(33) 

6.2.3. Sensibilitats normalitzades 

Les sensibilitats calculades anteriorment reflecteixen la relació entre les magnituds dels 
valors propis respecte als components de la xarxa. Ambdues amb les seves unitats 
corresponents. En segons quines circumstàncies, és desitjable tenir les sensibilitats 
normalitzades en unitats relatives en comptes de reals. Un avantatge d’això és el fet de 
poder comparar sensibilitats de diferents components. Les sensibilitats normalitzades es 
poden expressar com: 
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f|(|
fe éKèx+

=
f|(|
|(|
fe
e

= f|(|
fe

e
|(|																																																						(34) 

6.2.4. Sensibilitat de la impedància modal 

Fins ara hem estat calculant la sensibilitat dels valors propis respecte a un component de 
la xarxa. En el fons, és el mateix que calcular la sensibilitat de l’admitància modal: 

f|(+|
fe é

Kèx+
≝ f|(+|

fe
e
|(+|																																																						(34) 

Resulta d’interès, també, calcular la sensibilitat de la impedància modal respecte als 
components de la xarxa. Sabent que la impedància modal és la inversa de l’admitància 
modal: 

|*+| =
1

|(+|																																																																(35) 

Resulta que:  

f|*+|
fe é

Kèx+
≝ f|*+|

fe
e

|*+| =
f|(+|
fe

f|*+|
f|(+|

e
|*+| =

f|(+|
fe

−1
|(+|I

e|(+|
1 = −f|(+|fe

e
|(+|						(36) 

És a dir, comprovem com la sensibilitat de la impedància modal normalitzada respecte als 
components de la xarxa és la mateixa que la de l’admitància modal normalitzada però 
canviada de signe. 

 

6.3. Sensibilitat de la freqüència modal 

A l’igual que la sensibilitat modal, la sensibilitat de la freqüència és un càlcul important 
dins de l’anàlisi modal. Ens caracteritza com varia la freqüència de ressonància quan 
varia un component de la xarxa [3], [4]. 

Sabent que en els pics de ressonància es compleix que: 

f|*+|
fë é

"í"ì
eíeì

= 0														 f|*+|fë é"í"ìî∆"
eíeìî∆e

= 0																																				(37) 

Es pot aplicar el teorema de Taylor a l’equació anterior: 



Caracterització i anàlisi del fenomen de les ressonàncies en sistemes elèctrics.                                                        Pàg. 25 

 

f|*+|
fë é"í"ìî∆"

eíeìî∆e
≈ Éf|*+|fë + f

I|*+|
fë2 ∆ë + f

I|*+|
fëfe ∆eÑé

"í"ì
eíeì

																	(38) 

Simplificant (38) amb (37), s’obté la sensibilitat de la freqüència respecte a un component 
de la xarxa: 

fë+
fe = ∆ë

∆e = −
fI|*+|fëfe
fI|*+|
fë2

= −
fI|(+|fëfe
fI|(+|
fë2

																																									(39) 

La derivada de segon ordre del valor propi respecte a la freqüència és pot calcular 
numèricament mitjançant la tècnica d’escaneig freqüencial: 

fI|(+|
fë2 = 1

4∆ëI }|(+|
"îI∆" + |(+|"7I∆" − 2|(+|"~																															(40) 

La derivada del numerador, ï
ñ|0ó|
ïëïe  , es determina a partir del procediment que s’explica a 

continuació. 

Tal i com prèviament s’ha deduït: 

f|(+|
fe = f|(+|

fy
fy
fe +

f|(+|
fz

fz
fe = à fyfe + â

fz
fe 																																	(41) 

Derivant (41) respecte a la freqüència, s’obté: 

fI|(+|
fefë = fà

fë
fy
fe + à

fIy
fefë +

fâ
fë
fz
fe + â

fIz
fefë																																	(42) 

Les derivades ïòïë i 
ïô
ïë de (42) es poden calcular numèricament durant el procés d’escaneig 

freqüencial: 

fà
fë =

1
2∆ë }|à|

"î∆" − |à|"7∆"~									fâfë =
1
2∆ë }|â|

"î∆" − |â|"7∆"~																(43) 

La resta de derivades de (41) s’han calculat analíticament considerant (31): 

Per al cas de R: 

fy
fÜ =

áI − ÜI
(ÜI + áI)I =

áI − ÜI
*å 						 ; 										fzfÜ =

2Üá
(ÜI + áI)I =

2Üá
*å 	 
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fIy
fÜfë =

2á(3ÜI − áI)(áä + áã)
ë · *õ 						 ; 					 f

Iz
fÜfë =

2Ü(ÜI − 3áI)(áä + áã)
ë · *õ 									(44) 

Per al cas de L: 

fy
fú =

−2Üááä
ú · *å 		 ; 				fzfú =

áä(−ÜI + áI)
ú · *å  

fIy
fúfë =

4Üáä	(áä(−ÜI + áI) + 2áãáI)
ë · ú · *õ  

fIz
fúfë =

áä(*I(−ÜI + áI + 2á(áä + áã)) + 4á(ÜI − áI)(áä + áã))
ë · ú · *õ 																(45) 

Per al cas de C:  

fy
fù =

−2Üááã
ù · *å 				 ; 				fzfù =

áã(−ÜI + áI)
ù · *å 			 

fIy
fùfë =

4Üáã	(áã(−ÜI + áI) + 2áäáI)
ë · ù · *õ  

fIz
fùfë =

áã(*I(ÜI − áI + 2á(áä + áã)) + 4á(ÜI − áI)(áä + áã))
ë · ù · *õ 															(46) 

En l’Annex es poden trobar les derivades respecte de més components. 

6.3.1. Sensibilitat normalitzada  

Generalment, la sensibilitat de la freqüència de ressonància es pot definir com el rati 
entre l’increment de freqüència i l’increment del paràmetre del component: 

fë+
fe = ∆ë

∆e · 100																																																																			(47) 

L’equació (47) ens informa com canvia la freqüència en Hertzs quan hi ha un canvi 
percentual del paràmetre e. 
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7. Verificació de resultats amb Matlab 

Per tal de poder verificar numèricament i visualitzar els resultats d’aquest treball, s’ha 
dissenyat un programa mitjançant el software Matlab. En aquest apartat, en presentarem 
els resultats obtinguts. 

7.1. Exemple de funcionament i visualització dels resultats 

Per poder explicar el funcionament del programa de manera didàctica, realitzarem l’estudi 
de ressonàncies d’un circuit pas a pas. Concretament, emprarem una ampliació del circuit 
utilitzat en l’apartat 4.3 d’aquest treball a mode d’exemple.  

Així doncs, partim d’un circuit de 5 nusos i 10 rames, a priori, complex d’analitzar pels 
mètodes tradicionals explicats anteriorment: 

 

 

 

 

Figura 8: Circuit RLC de 5 nusos 

El primer que el programa demana és la informació del circuit. Aquesta s’ha de presentar 
de manera específica. S’introdueix en un arxiu de format .txt el valor de la resistència, 
reactància inductiva i reactància capacitiva a 50 Hz de cada rama i s’indica entre quins 
nodes es troba. Ara ja es pot executar el programa. 

Un cop executat, el programa llegeix l’arxiu de dades del circuit i el mostra en pantalla: 

 

Figura 9: Matriu de dades del circuit 
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Comprovem que les dades siguin correctes i continuem. A continuació, el programa 
pregunta a l’usuari si desitja visualitzar el gràfic de la impedància modal en funció de la 
freqüència per a cada mode. Si es respon afirmativament, apareix en pantalla el gràfic en 
qüestió: 

 

Figura 10: Impedància modal per a cada mode i freqüència 

Així doncs, aquest gràfic ens informa de quins són els modes crítics i ens els caracteritza 
de manera visual. En aquest cas, podem veure com tots els modes presenten 
ressonàncies en les seves respectives freqüències crítiques. 

De manera automàtica, el programa mostra una taula amb els valors numèrics dels 
paràmetres crítics més rellevants del gràfic: 

 

Figura 11: Informació numèrica sobre els modes crítics 
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Com que l’estudi de les sensibilitats ha de ser per un mode crític concret, el programa 
demana quin mode crític l’usuari desitja estudiar en particular. Per exemple, podem 
estudiar, en aquest cas, el mode crític 1 donat que té la impedància modal crítica més 
elevada. 

Un cop introduït el mode crític a estudi, el programa pregunta si es vol veure els factors 
de participació pel mode escollit. Si es respon afirmativament, apareix en pantalla el 
següent gràfic: 

 

Figura 12: Factors de participació pel mode escollit 

Es pot veure, com el node 5 té el major factor de participació en valor absolut i, per tant, 
serà el node on és podrà excitar i observar millor la ressonància del mode 1. És a dir, el 
node 5 esdevindrà el centre de ressonància per aquest mode específic. Una conclusió 
secundària que també es pot treure és que el node 1 i 2 presenten el mateix nivell 
d’excitabilitat i observabilitat. 

Seguidament, es demana si l’usuari desitja fer l’estudi per a totes les rames o per una 
rama en concret. Si es tria fer l’estudi de les sensibilitats per a totes les rames, el 
programa mostra els següents gràfics: 
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Figura 13: Sensibilitats de la impedància modal per a cada rama 

 

Figura 14: Sensibilitats de la freqüència modal per a cada rama 
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En ambdós gràfics, es pot veure la sensibilitat de la impedància modal (Figura 13) i la 
sensibilitat de la freqüència de ressonància (Figura 14) per a cada rama del circuit i 
classificada segons el component respecte del qual s’ha derivat: resistència, reactància 
inductiva i reactància capacitiva. 

En el primer gràfica (Figura 13), es pot concloure que l’element amb la major sensibilitat 
pel que fa a la impedància modal és el condensador de la rama 9. En aquest cas, té una 
sensibilitat positiva. És a dir, si augmentem la seva reactància capacitiva, la impedància 
modal també augmentarà. Si ens interessés reduir el seu valor, hauríem d’augmentar la 
resistència de la rama 3 donat que és la que té la major sensibilitat negativa. 

Pel que fa al segon gràfic (Figura 14), en primer lloc veiem que per molt que variem el 
valor de la resistència, la freqüència de ressonància no es veurà afectada. En particular, 
observem que la bobina de la rama 8 és la presenta la major sensibilitat pel que fa a la 
freqüència de ressonància. En aquest cas, és negativa. És a dir, si augmentem la seva 
reactància inductiva, la freqüència de ressonància disminuirà. 

Si, per al contrari, es desitja fer l’estudi de les sensibilitats per una rama en concret, 
s’introdueix la rama a estudi i el programa mostra una taula com la següent: 

 

Figura 15: Sensibilitats numèriques 

Hem escollit aleatòriament la rama 8. Així doncs, com ja havíem pogut visualitzar en les 
Figures 8 i 9, aquí es presenten els valors numèrics de les seves sensibilitats respecte a 
la impedància modal i a la freqüència de ressonància. Podem observar com la 
impedància modal és més sensible a la resistència mentre que la freqüència de 
ressonància és més sensible a la bobina d’aquesta rama i per aquest mode de 
ressonància en concret. 

En definitiva, s’ha creat aquest programa per poder, per una banda, assentar millor i 
verificar els coneixements d’aquest treball. I, per l’altra, per poder utilitzar-lo com una eina 
útil per l’usuari, de cara a estudiar un sistema en presència de ressonàncies i 
caracteritzar-lo amb la finalitat última de poder mitigar els seus efectes ressonants. 

 

 



Pàg. 32                                                                                                                                                                       Memòria 

 

7.2. Verificació numèrica dels resultats analítics 

Cal comentar que els resultats analítics s’han comprovat numèricament. La comprovació 
s’ha fet mitjançant el programa. En primer lloc, s’incrementava la variable desitjada i es 
comparava amb l’increment que provocava en la impedància modal o en la freqüència de 
ressonància. 

En l’exemple següent, s’ha treballat amb un circuit RLC de 3 nusos semblant als 
estudiats anteriorment i, per un mode crític concret i una rama específica, s’ha calculat 
l’error relatiu de la sensibilitat de la impedància modal respecte la inductància L d’aquesta 
rama: 

 

Increment de L [%] Sensibilitat Numèrica de L Error relatiu L 

10 -0.840437730140425 10.6% 

7.5 -0.861159772762426 7.94% 

5 -0.882866494639247 5.28% 

2.5 -0.905629971110597 2.64% 

1 -0.919827956152117 1.05% 

0.5 -0.924654631778115 0.52% 

0.1 -0.928550629107350 0.10% 

0.05 -0.929039815382861 0.05% 

0.025 -0.929284591602860 0.02% 

0.0125 -0.929407025528880 0.01% 

0.01 -0.929431515917972 0.008% 

0.005 -0.929480500529712 0.002% 

0.0025 -0.929504994682702 -0.0002% 

Sensibilitat L analítica -0.929503296075446 

Taula 3: Comprovació numèrica de la sensibilitat de la impedància modal respecte L 
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En el cas de la Taula 3, s’ha calculat, en primer lloc, la sensibilitat analítica de la 
impedància modal respecte L. A continuació, s’ha anat calculant la sensibilitat numèrica 
per a diferents increments de L. És a dir, augmentàvem el valor de L i vèiem com variava 
el valor de la impedància modal per a diferents increments de L. 

És clar, que com menor sigui l’increment, més ens aproparem al concepte de derivada. 
Així doncs, podem observar que quan fem tendir l’increment de L a zero, l’error relatiu 
també tendeix a zero. Es pot veure com els càlculs analítics tenen un bon nivell de 
precisió i s’adeqüen a la realitat. De fet, a partir d’increments percentuals menors a 1, 
l’error relatiu es menor de l’1 per cent. 
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Conclusions 

En aquest treball, s’ha investigat el fenomen de les ressonàncies en sistemes elèctrics 
des de la perspectiva de l’anàlisi modal. 

S’ha conclòs que l’anàlisi de sistemes elèctrics ressonants mitjançant tècniques 
emprades fins ara tals com el mètode dels nusos i l’escaneig freqüencial porten a 
resultats confusos i difícils d’interpretar. Així doncs, el mètode de l’anàlisi modal s’erigeix 
com un nou enfoc per poder abordar i caracteritzar de manera més efectiva l’estudi de les 
ressonàncies. 

S’ha vist que les ressonàncies són causades per característiques inherents al mateix 
sistema elèctric. De fet, es produeixen per a un mode concret. No està, doncs, 
relacionada o causada per una injecció de corrent nodal particular. Els modes de 
ressonància es poden trobar calculant el mínim valor propi de la matriu d’admitàncies del 
sistema. 

Les injeccions de corrent a determinats nodes poden excitar un mode de ressonància 
més fàcilment que a altres nodes. Aquests nodes es poden identificar examinant els 
factors de participació associats a aquest mode de ressonància. Aquests factors 
caracteritzen l’impacte de la ressonància i el de valor més gran és el centre de 
ressonància. A més, el node amb la major excitabilitat per a un mode concret és també el 
node amb la major observabilitat per a aquest mode. 

Així doncs, les ressonàncies tenen dos paràmetres importants que les caracteritzen: la 
impedància modal crítica i la freqüència de ressonància. És per això, que s’ha estudiat 
com varien aquestes dos magnituds en front a una variació d’un paràmetre de la xarxa. 
S’ha aconseguit calcular satisfactòriament i de manera precisa el valors de les seves 
sensibilitats. 

S’ha realitzat un programa amb Matlab per verificar els càlculs d’aquest treball i 
aprofundir en l’estudi de circuits ressonants. L’usuari pot utilitzar el programa per 
caracteritzar les ressonàncies en un sistema elèctric i extreure tota la informació 
exposada en aquest treball. 

Finalment, aquest treball ha intentat aportar eines i coneixement sobre les ressonàncies 
en sistemes elèctrics de cara a conèixer i explicar millor aquest fenomen per tal de poder 
estabilitzar i controlar aquests sistemes. En aquest sentit seria interesant estendre el 
treball en el futur sota la presencia de l’electrònica de potència (per exemple convertidors 
en font de tensió o voltatge source converters, VSCs) en les instal·lacions elèctriques 
doncs són aquests dispositius els que provoquen els problemes d’estabilitat mencionats. 
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