TEMA 4. ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN
1. MAGNETISME I ELECTROMAGNETISME
El magnetisme és la propietat que tenen alguns materials d’atraure el ferro (i, a petita escala, el níquel, el
cobalt i alguns aliatges).
No només els imants són capaços d’atraure el ferro. El corrent elèctric també presenta propietats
magnètiques. És el que es coneix com electromagnetisme.

1.1 CAMP MAGNÈTIC
És la regió de l’espai on es posa de manifest l’acció
d’un imant. Tota aquesta regió ve representada per
les línies de força.
Aquestes línies sempre presenten la mateixa
direcció: surten del pol nord i entren per el pol sud.
Després, aquestes línies es tanquen per l’interior de
l’imant.
Com més a prop ens trobem de l’imant, més juntes
es troben les línies i, a mesura que ens allunyem es
fan més espaiades fins a ser nul·les.

1.2 CIRCUIT MAGNÈTIC, INDUCCIÓ MAGNÈTICA (B) i FLUX MAGNÈTIC
• El circuit magnètic és el camí que fan les línies de força.
• El flux magnètic (Φ
Φ) és el nombre de línies. La seva unitat és el Weber (Wb)
• La inducció o densitat de flux magnètic (B) és la quantitat de línies que
travessen una superfície.
L’expressió de la inducció, per tant, és: B = Φ / S, i es mesura en Teslas (T).

1.3 CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CORRENT ELÈCTRIC
1.3.1 CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CONDUCTOR RECTILINI
Si acostem una bruixola a un conductor pel qual hi circula un camp elèctric, aquesta
s’orienta. En canvi, quan deixa de passar corrent elèctric, deixa d’orientar-se.
Això ens demostra que un corrent elèctric crea un camp magnètic al seu voltant.
Aquest camp està format per línies circulars. Per saber-ne el sentit, es pot utilitzar la
regla del dit polze (mà dreta).
En funció de la direcció del corrent elèctric, les línies tindran un sentit o el contrari.
VEURE VÍDEO
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1.3.2 CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN CONDUCTOR CIRCULAR O ESPIRA
En aquest cas, les línies de força entren per dins l’espiral per un costat i en surten
per l’altre. És a dir, aquestes línies travessen perpendicularment la superfície que
conté l’espira.
En funció de la direcció del corrent elèctric, les línies tindran un sentit o el contrari.

1.3.3 CAMP MAGNÈTIC CREAT PER UN SOLENOIDE O BOBINA
En aquest cas, les espires estan molt juntes i, les línies de força passaran
per l’interior del solenoide.
El camp magnètic total és igual a la suma dels camps magnètics creats
per cada espira.
El resultat serà similar al d’un imant recte, amb un pol nord i un pol sud.

• B és la inducció i es mesura en Teslas (T).
• µ és la permeabilitat del medi i es mesura en (Tm/A).
• N és el nombre d’espires del solenoide.
• I és la intensitat de corrent i es mesura en Amperes (A).
• l és la longitud del solenoide i es mesura en metres (m).
µ és la permeabilitat magnètica, que és un valor característic de cada material. Aquest valor indica la facilitat
o la dificultat que ofereix cada material al pas de les línies magnètiques.
En el buit, la permeabilitat magnètica val: µo = 4π·10-7 (Tm/A)
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Comptem amb tres tipus de materials diferents:
- Materials paramagnètics: Gairebé no desvien les
línies de força. Alguns exemples són: l’alumini,
l’estany, el crom, el titani, l’oxigen, ...
- Materials diamagnètics: El que fan és debilitar les
línies de força que passen pel seu interior.alguns
exemples són el coure, el zinc, la plata, el mercuri,
l’aigua, ...

- Materials ferromagnètics: El que fan és condensar
les línies de força pel seu interior. Són els materials
utilitzats per construir els electroimants. Alguns
exemples són: el ferro, l’acer, el cobalt i el níquel.
EXERCICI 100: Exercicis 1, 2, 3, 5 i 7a.

EXERCICI 101: Visita la següent pàgina web:
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electroimant/index.htm
EXERCICI 102: Entra a la pàgina web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_amb=4844 (filtra per àmbit:
tecnologia) i mira les següents miniunitats didàctiques:
- conductors i aillants
- el corrent elèctric
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1.4 INTENSITAT DE CAMP MAGNÈTIC (H)
La intensitat de camp magnètic (H) és la causa que circuli un fluxe (Φ).
L’expressió de la intensitat de camp magnètic és la següent:

-

Com més espires (N) més camp
magnètic es crearà.
Com més intensitat circuli (I), més
camp magnètic es crearà.
Com més gran sigui el recorregut
(L), més dèbil serà el camp creat.

D’altra banda, el flux també depèn del material. Amb el mateix circuit magnètic (amb la mateixa H -intensitat de
camp-, depenent del material, hi haurà més o menys flux, ja que hi ha materials que condensen les línies de
força i n’hi ha que les desvien).
Per tant, H (intensitat magnètica) i B (densitat de flux o inducció) estan relacionades:
B=µ·H

on µ és la permeabilitat magnètica del material.

2. INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA. FEM INDUÏDA. AUTOINDUCCIÓ.
Ja em vist que un corrent elèctric és capaç de generar un camp magnètic.
Ara veurem que també és possible l’efecte invers, és a dir, a partir d’un camp magnètic es pot crear un
corrent elèctric. És el que es coneix amb el nom d’inducció magnètica.
2.1 EXPERIÈNCIES QUE VAN FER POSSIBLE EL DESCOBRIMENT DE LA INDUCCIÓ MAGNÈTICA
Es disposa d’una bobina connectada a un miliampeímetre i d’un imant.
Si l’imant no es mou, el miliamperímetre no indica el pas de corrent.
En acostar ràpidament l’imant, el miliamperímetre indica el pas de
corrent i , quan se n’allunya, també.
Així doncs, s’arriba a la conclusió que, quan es mou l’imant, circula
corrent elèctric. I, quan no es mou, no en circula. A més, en funció de si
l’imant s’acosta o s’allunya, el corrent circula en un sentit o en el sentit
contrari.
En resum, quan hi ha línies de força que travessen un conductor, per aquest hi apareixerà un corrent induït.
O, quan un conductor es mou tallant línies de força, en ell s’hi genera un corrent induït.
Moltes vegades es diu que es genera una fem induïda (força electromotriu induïda). La fem és la separació de càrreges i és la
responsable de la circulació de corrent elèctric en el cas que el circuit estigui tancat.
Per entendre-ho, una pila genera una fem que serà la responsable de fer circular corrent elèctric quan es tanqui el circuit.
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2.2 VALOR I SENTIT DE LA FEM INDUÏDA (εε)
En el cas d’una conductor rectilini...
El valor de la fem induïda es pot calcular a partir de l’expressió següent:
ε=B·l·v

• ε és la fem induïda i es mesura en Volts (V).
• B és la inducció i es mesura en Teslas (T).
• l és la longitud del conductor i es mesura en metres (m).
• v és la velocitat amb la qual travessa el camp magnètic
el conductor i es mesura en m/s.

El sentit de la fem induïda es pot saber a partir de la regla de la mà
dreta: el dit polze es situa paral·lel a la velocitat, el nord del camp
magnèti es troba sobre el palmell de la mà i el sud per sota, i la resta de
dits indicaran el sentit del corrent elèctric induït o de la fem induïda.

En el cas d’una espira...
El sentit també es podrà determinar a partir de la llei de la mà dreta:

2.3 FEM GENERADA EN UNA ESPIRA QUE GIRA DINS UN CAMP MAGNÈTIC. EL CORRENT ALTERN.
Si fem girar una espira de manera contínua dins un camp magnètic tal i
com s’indica en la figura, obtindrem un corrent altern o una fem induïda
alterna.

Aquesta figura serveix per
entendre el valor de la fem
en funció del nombre de
línies de camp tallades per
l’espira.
Aquesta figura serveix per entendre
el sentit de la fem si s’utilitza la regla
de la mà dreta.

- En el punt 0, l’espira pràcticament no talla cap línia de camp, sinó que el seu moviment és paral·lel a
elles. Per això no es genera fem induïda.
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- A mesura que anem passant del punt 0 al punt 1, cada vegada es tallen més línies de força i, per tant, la
fem generada augmenta el seu valor fins a un màxim, que coincideix amb el punt 1. El sentit de la fem es
pot deduir amb la regla de la mà dreta.
- A mesura que anem passant del punt 1 al punt 2, cada vegada es tallen menys línies de força i, el valor
de la fem disminueix fins arribar a ser nul·la en el punt 2. El sentit de la fem continua sent el mateix.
- A partir del punt 2, el sentit de la fem s’inverteix i va augmentant el seu valor fins arribar al punt 3.
- L’últim tram, per anar del punt 3 al 0, el valor de la fem va disminuint fins arribar a ser igual a zero.

2.4 AUTOINDUCCIÓ
És la oposició que ofereix una bobina a l’establiment d’un corrent o a l’extinció d’un corrent. Cal tenir en
compte aquest fenòmen, sobretot en circuits de CA.
Quan es tanca l’interruptor, el corrent comença a circular per
A1, A2, A3,...
Quan el corrent passa per A1, es creen unes línies de camp
magnètic que, a mesura que el valor de la intensitat de corrent
augmenta, són més i de radi més gran. És equivalent a dir que
el conducor A3 s’aproparà al camp magnètic creat per A1.
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..

Aquestes línies tallen el conductor A3 i, segons la regla de la mà dreta,
, veiem que en
A3 s’indueix un corrent en sentit invers al de la corrent.
Quan s’obre l’interruptor, les línies de flux al voltant de A1 cada vegada seran menors i més petites. És
equivalent a dir que el conductor A4 s’allunyarà del camp magnètic creat per A2. Amb la matixa regla de la mà

dreta,

es pot comprovar que s’induirà un corrent de sentit igual al corrent que està cessant.

LLEI DE LENTZ: “El sentit d’una fem induïda és tal que s’oposa a la causa que l’ha produïda”.

En obrir-se el circuit...

En tancar-se el circuit...
EXERCICI 103.

EXERCICI 104.
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EXERCICI 105. Entra a la pàgina web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_amb=4844 (filtra per àmbit:
tecnologia) i mira les següents miniunitats didàctiques:
- bobina i inducció
3. ACCIÓ D’UN CAMP MAGNÈTIC SOBRE UN CONDUCTOR RECORREGUT PER UN CORRENT
ELÈCTRIC.
Fins ara havíem vist que si un conductor pel qual no hi circulava corrent tallava línies de força, es generava
una fem induïda en ell.
Ara veurem que, si un conductor pel qual hi circula corrent elèctric es troba dins un camp magnètic, sobre ell
apareix una força que el fa moure.
Aquesta força es pot entendre a partir del gràfic següent:
La circulació de corrent elèctric genera un
camp magnètic al voltant del conductor. El
sentit de les línies d’aquest camp magnètic se
suma a les línies del camp magnètic extern.
D’aquesta manera, on hi ha més acumulació
de línies de camp, intenten aixamplar-se, fent
moure el conductor.
És la base del funcionament dels motors
elèctrics.
Per saber el sentit de la força que actua sobre el conductor, podem aplicar la llei de la mà esquerra:
El nord del camp magnètic extern entra pel palmell de la mà, i el pol sud queda
al darrere de la mà.
El dit polze serà el que ens indicarà el sentit de la força quan la resta de dits se
situïn paral·lels a la direcció del corrent elèctric.

Si disposem d’una espira rectangular dins un camp magnètic, aquesta
espira girarà en un sentit o en el sentit invers en funció de la direcció en
què circuli el corrent elèctric del seu interior.
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4. EL CORRENT ALTERN. VALORS FONAMENTALS.
La senyal alterna té tota una sèrie de valors característics:

V = Vmàx ·Sinϕ

ϕ = angle recorregut(ϕ = ωt )
V = Vmàx ·Sinωt

ω=

2π
= 2πf [rad / s ]
T

• PERÍODE (T): és el temps necessari per fer un cicle complet. Es mesura en segons.
• FREQÜENCIA (f): és el nombre de cicles que es produeixen en un segon. Es mesura en Hertz (Hz).
• VALOR INSTANTANI: és el valor de la senyal en cada instant.
• VALOR MÀXIM (Vmàx, Imàx): és el valor instantani més gran de tots els d’un període. N’hi ha dos, un
de positiu i un de negatiu.
• VALOR EFICAÇ (Vef, Ief): és el valor que produeix els mateixos efectes calorífics, en passar a través
d’una resistència, que un CC del mateix valor. És el valor que s’utilitza per fer les operacions
matemàtiques.
Per calcular aquest valor s’utilitza la següent expressió:
màx
ef

V =

V

2

• VALOR MITJÀ (Vmitjà, Imitjà): és la mitjana dels valors instantanis d’un semiperíode (el valor mitjà d’un
període complet valdria zero).
Per calcular aquest valor s’utilitza la següent expressió:

Vmitjà =

2·Vmàx

π

EXERCICI 106.
Calcula el valor eficaç i el valor mitjà d’un CA sinusoïdal de valor màxim Vmàx = 311,12V.
EXERCICI 107.
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5. CIRCUITS DE CORRENT ALTERN AMB RESISTÈNCIES, BOBINES I CONDENSADORS
5.1 ELEMENTS
• RESISTÈNCIA (R): és un element que dissipa l’energia elèctrica en forma d’energia calorífica.
• INDUCTÀNCIA O BOBINA (L): és un element que emmagatzema l’energia elèctrica en forma de camp
magnètic.
• CAPACITÀNCIA O CONDENSADOR (C): és un element que emmagatzema l’energia elèctrica en forma de
camp elèctric.
5.2 FUNCIONAMENT DE LES RESISTÈNCIES, LES BOBINES I ELS CONDENSADORS EN ELS CIRCUITS
DE CORRENT ALTERN.
5.2.1 ELS RESISTORS
Són components la funció dels quals és dissipar part de l’energia elèctrica en calor. Aquests components
ofereixen una determinada oposició al pas del corrent elèctric i, part de l’energia cinètica dels electrons es
converteix en energia calorífica.
El valor que defineix la oposició al pas del corrent elèctric s’anomena resistència, i es mesura en ohms (Ω
Ω).
El funcionament d’aquests components en CC i en CA és el mateix.
5.2.2 ELS CONDENSADORS
A vegades necessitem circuits que donin una gran quantitat d’energia elèctrica durant un breu instant; per
exemple, un flaix d’una màquina fotogràfica. Si l’alimentació del circuit fós mitjançant una pila, hauria de ser
molt gran i això no és possible. En aquests casos s’utilitzen els condensadors.
Un condensador és un element que emmagatzema una càrrega elèctrica considerable en una superfície molt
petita, i és capaç de descarregar-se de cop.
COM ÉS UN CONDESADOR?
Un condensador està format per dues armadures separades per un material dielèctric.
Les armadures és l’espai on es condensaran les càrregues elèctriques: una armadura
quedarà carregada positivament i, l’altra, negativament.
El dielèctric és un material que no permet el pas de corrent a través seu i que, per
tant, evita que els electrons el travessin, és a dir, evita que les càrregues negatives
passin a través seu per compensar les càrregues positives.

COMPORTAMENT D’UN CONDENSADOR EN CC.
Quan es connecta un condensador descarregat a un circuit de CC
(interrupetor en la posició 1), els electrons comencen a circular i,
quan arriben al condensador, com que no el poden travessar,
s’acumulen a una de les armadures, quedant carregada
negativament.
Mentre, a l’altra armadura, com que li han marxat electrons, queda
carregada positivament.
Però el condensador no es carrega istantàniament, sinó que a
mesura que va passant el temps es va caregant.
Quan el condensador està totalment carregat, no circularà intensitat per el circuit elèctric.
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Tot seguit es mostren les gràfiques de la càrrega del condensador i de la circulacio d’intensitat pel circuit.

Quan el condensador es descarrega perquè l’interruptor se situa en la posició 2, els electrons recorren el circuit
en sentit contrari, anant a compensar les càrregues positives de l’altra aradura. En el primer moment, la
intensitat de corrent és màxima. Però a mesura que ja es van compensant totes les càrregues,el valor de la
intensitat disminueix i la càrrega del condensador també.
COMPORTAMENT D’UN CONDENSADOR EN CA.
En aplicar un CA a un condensador, durant el primer semicicle positiu, el condensador en un principi estava
totalment descarregat i comença a circular un corrent que anirà disminuint a mesura que es vagi carregant.
Quan la tensió és màxima, el condensador està del tot carregat i la intensitat és igual a zero.
Quan la tensió comença a disminuir, el condensador es comença a descarregar i la intensitat comença a
circular en sentit invers. Arribarà un moment en que la intensitat serà màxima. El condensador estarà
descarregat del tot.
En el segon semicicle, la tensió canvia de polaritat i es repeteix exactament tot el procés de càrrega i
descàrrega però en sentit oposat.
Es diu que el corrent va avançat 90º respecte la tensió aplicada.

EXERCICI 108. Entra a la pàgina web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_amb=4844 (filtra per àmbit:
tecnologia) i mira les següents miniunitats didàctiques:
- el condensador
5.2.3 LES BOBINES
FUNCIONAMENT D’UNA BOBINA EN UN CIRCUIT DE CC.
Quan comena a circular CC per una bobina, en un principi, el corrent prendrà un valor molt petit (autoinducció)
però, a mesura que passi el temps, el corrent adquirirà el seu valor nominal.
FUNCIONAMENT D’UNA BOBINA EN UN CIRCUIT DE CA.
Quan una bobina és recorreguda per un CA, en ella es crea un flux varible que talla els seus propis conductors
i que crea una força contraelectromotriu que s’oposa a l’increment o la disminució de corrent i que provoca un
efecte de retard en el corrent elèctric respecte la tensió.
Es diu que el corrent va avançat 90º respecte la tensió aplicada.
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5.3 IMPEDÀNCIA (Z)
És la dificultat que oposa un circuit al pas del CA. Es mesura en ohms (Ω).
(És l’equivalent a la resistència en els circuits de CC)

5.2.1 CIRCUIT AMB RESISTÈNCIA ÒHMICA PURA
Per calcular el corrent que circula pel circuit, aplicarem la llei d’Ohm:
La potència dissipada en el circuit serà igual a:
P = Ief · Vef

V=I·Z

5.2.2 CIRCUIT AMB INDUCTÀNCIA PURA
Es tracta d’un circuit amb una bobina que ofereix resistència nul·la (R=0) i només es considera el seu
coeficient d’autoinducció (L).
La impedància del circuit (Z), en aquest cas, s’anomena REACTÀNCIA INDUCTIVA (XL) i el seu valor
esdetermina a partir de l’expressió:
XL = L· 2·π· f
En aquest cas, la llei d’Ohm serà igual a:

V = I · XL

5.2.3 CIRCUIT AMB CAPACITÀNCIA PURA
Es tracta d’un circuit amb un condensador que ofereix resistència nul·la (R=0).
La impedància del circuit (Z), en aquest cas, s’anomena REACTÀNCIA CAPACITATIVA (XC) i el seu valor es
determina a partir de l’expressió:

Xc =

En aquest cas, la llei d’Ohm serà igual a:

1
[Ω]
2π · f ·C

V = I · XC

EXERCICI 109.
Determina el valor de l’autoinducció d’una bobina a través de la qual, connectada a una tensió de 220V i una
frequüència de 50Hz, circula un corrent de 0,5 A.
EXERCICI 110.
Una resistència de 100Ω es troba conectada a una tensió alterna de 10V i 100 Hz. Determina el valor del
corrent que hi circula i la potència dissiada per la resistència, i fes la representació gràfica sinusoïdal de les
diferents magnituds que hi intervenen.
EXERCICI 111.
Determina el valor de la capacitat d’un condensador a través del qual, connectat a una tensió alterna de 220V i
una freqüència de 50 Hz, circula un corrent de 0,8A.
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EXERCICI 112.
Una bobina amb un coeficient d’autoinducció d’1H es troba connectada a una tensió de 220V i una freqüència
de 50Hz. Determina el valor de la intensitat de corrent que hi circula.

5.4 CIRCUITS SÈRIE RL, RC i RLC
5.4.1 CIRCUIT SÈRIE RL
El corrent que circularà per aquest circuit estarà endarrerit respecte la tensió aplicada, ja que la resistència no
provoca cap endarreriment però la bobina sí. (És equivalen dir que la intensitat va atrassada que que la tensió
va avançada).
Es poden representar els dos vectors:
ε = I·Z
VR = I·R
VL = I·XL
I si ho dividim tot
per la intensitat...
Per calcular la impedància del circuit...

Per calcular l’angle de desfasament entre la tensió i la intensitat...

EXERCICI 113.

5.4.1 CIRCUIT SÈRIE RC
El corrent que circularà per aquest circuit estarà avançat respecte la tensió aplicada, ja que la resistència no
provoca cap desfasament però el condensador sí.
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(És equivalent dir que la intensitat va avançada que que la tensió va retardada).
Es poden representar els dos vectors:
ε = I·Z
VR = I·R
VC = I·XC
I si ho dividim tot
per la intensitat...

Per calcular la impedància del circuit...
Per calcular l’angle de desfasament entre la tensió i la intensitat...
EXEMPLE 4 de la pàgina 110.

a)

XC =

1
= 19,6Ω
C ·2πf

Z = R 2 + ( X L − X c ) 2 = 10 2 + (−19,6) 2 = 21,99Ω

b) Cosϕ ≡ factor de potència
Per conèixer ϕ...

Cosϕ = R/Z = 0,4546

c) V = I · Z
220V = I · 21,99Ω ⇒ I = 10,0045A
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e) A la resistència...
V=I·R
V = 10 · 10 = 100V

Al condensador...
V = I · Xc
V = 10 · 19,6 = 196V

f) P = I · V · Cosϕ = 10·220 · 0,4546 = 998,8W
Q = I · V · Sinϕ = 10·220 · 0,8907 = 1960,02VAr
S = I · V = 10 · 220 = 2200VA
EXERCICI 114.

5.4.3 CIRCUIT SÈRIE RLC
El corrent que circularà per aquest circuit pot estar endarrerit o avançat respecte la tensió aplicada, depèn dels
valors del condensador i de la bobina.
Es poden representar els tres vectors:
ε = I·Z
VR = I·R
VL = I·XL
VC = I·XC
I si ho dividim tot
per la intensitat...

Per calcular la impedància del circuit...

Z = R2 + ( X L − X c )2
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Per calcular l’angle de desfasament entre la tensió i la intensitat...

ϕ = arctag
EXEMPLE 5 de la pàgina 112.

a)

Z = R2 + ( X L − X c )2

ϕ = arctag

(XL − Xc)
R

= 44C

(XL − Xc)
= 43,34º
R

b) V = I · Z ⇒ I = V / Z = 220V / 44Ω = I = 5-43,34ºA
c) A la resistència...
V=I·R
V = 5 · 32 = 16V

A la bobina...
V = I · XL
V = 5-43,34º · 5090º = 25046,66ºV

d) P = I · V · Cosϕ = 800,02W
Q = I · V · Sinϕ = 754,96VAr
S = I · V = 1100VA

5.5 POTÈNCIA EN CORRENT ALTERNA
5.5.1 CIRCUIT AMB RESISTÈNCIA OHMICA PURA
En tot moment, la intensitat i la tensió estan en fase. Com que la
potència és igual a P = I·V, el valor de la potència serà positiu
sempre. Això és equivalent a dir que la resistència dissiparà energia
en forma calorífica.
Es diu que la resistència només dóna lloc a potència activa (P), que
es mesura en watts [W].
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Al condensador...
V = I · XL
V = 5-43,34º · 19,8-90º = 99-133,34ºV

5.5.2 CIRCUIT AMB INDUCCIÓ PURA
La intensitat està retardada 90º respecte la tensió. Això fa que al multiplicar els dos valors per calcular el valor
de la potència, aquesta oscil·li entre valors positius i negatius.
Una potencia positiva implica que la bobina està consumint energia
(per crear el camp magnètic). En canvi, la potència negativa implica
que l’energia emmagatzemada per formar el camp magnètic es
retorna a la xarxa (el camp magnètic desapareix).
Com que les components positives i negatives de la potència són
iguals, la potència mitjana serà igual a zero. Per tant, no es
transformarà energia en forma de calor i no es produirà treball.
Només s’acumula energia per crear el camp magnètic i es retorna a
la xarxa per eliminar-se.
5.5.3 CIRCUIT RL
En aquest cas, el desfasament entre la tensió i la intensitat estarà entre 0º i 90º. La gràfica que representa el
valor de la potència a cada instant és la següent:
Les zones negatives de la potència indiquen que l’energia
emmagatzemada en forma de camp magnètic retorna a la
xarxa. Però aquesta energia s’ha d’haver consumit
anteriorment per crear el camp (és la part alta descolorida, els
trams màxims de les zones positives).
La resta de l’àrea coincideix i correspon a la part de la potència
que es trasforma en treball. És la potència activa (P), que es
mesura en watts [W].

La part de la potècia que s’absorbeix i es retorna a la xarxa no es convertirà en treball. És la potència
reactiva (Q) i es mesura en Volt Amperes reactius [VAr].
Representant aquests dos vectors...
•P és la potència activa, i és la part de la potència
aparent (total) que es transforma en treball.
La seva fòrmula és: P = I·V·Cosϕ , i es mesura
en watts [W].
•Q és la potència reactiva, i és la part de la potència
aparent (total) que no es transforma en treball.
La seva fòrmula és: Q = I·V·Sinϕ i es mesura en
Volt Amperes reactius [VAr].
•S és la potència aparent o potència total absorbida
de la xarxa.
La seva fòrmula és S = I·V i es mesura en Volt
Amperes [VA]
•ϕ és l’angle de desfasament entre V i I.
El valor del cosinus varia entre 0 i 1, de manera que com més s’aproximi a 1, és a dir, que l’angle sigui zero, el valor de P
serà el mateix que el de la potència aparent; per tant, no hi aura potència reactiva. Així, doncs, el factor de potencia és un
indicador de l’existència d’energia reactiva en un circuit.
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L’energia reactiva no es transforma en una energia útil, sinó que genera un increment de la potència aparent que no està
justificat, i produeix una sobrecàrrega del generador. Cal, doncs, reduir-la a la mínima expressió.
La majoria d’aplicacions elèctriques incorporen motors i transformadors, els quals aporten una càrrega inductiva important i
fan créixer innecessàriament la potència aparent consumida. Aquesta energia suposa un problema per a les companyies
subministradores d’energia elèctrica, motiu pel qual en els grans centres de consum es mesura l’energia reactiva i es
penalitza econòmicament.
Podeu trobar més informació a: www.fecsa.es/CT/empresas/teguia/informacionutil/energiareactiva/index.asp
Per disminuir l’energia reactiva de caràcter inductiu s’utilitzen condensadors en paral·lel amb l’aparell que genera l’energia
inductiva o, en el cas de grans instal·lacions, es posen de manera genèrica per a tota la instal·lació.
Com ja saps, els efectes de les inductàncies i dels condensadors són contraris; per tant, tendeixen a anul·lar-se mútuament.
Atès que el condensador exacte només és vàlid per a un valor d’energia reactiva determinat, comercialment hi ha uns
dispositius que porten una bateria de condensadors que es connecten i desconnecten automàticament en funció de les
necessitats. Podeu trobar informació dels compensadors d’energia reactiva a: www.circutor.com/r_cat.htm

5.5.4 CIRCUIT CAPACITATIU PUR
La intensitat està avançada 90º respecte la tensió. Això fa que al multiplicar els dos valors per calcular el valor
de la potència, aquesta oscil·li entre valors positius i negatius.
Una potencia positiva implica que la bobina està consumint energia
(per crear el camp elèctric). En canvi, la potència negativa implica que
l’energia emmagatzemada per formar el camp elèctric es retorna a la
xarxa (el camp elèctric desapareix).
Com que les components positives i negatives de la potència són
iguals, la potència mitjana serà igual a zero. Per tant, no es
transformarà energia en forma de calor i no es produirà treball.
Només s’acumula energia per crear el camp elèctric i es retorna a la
xarxa per eliminar-se.

5.5.5 CIRCUIT RC
En aquest cas, el desfasament entre la tensió i la intensitat estarà entre 0º i 90º. La gràfica que representa el
valor de la potència a cada instant és la següent:
Les zones negatives de la potència indiquen que l’energia
emmagatzemada en forma de camp elèctric retorna a la xarxa.
Però aquesta energia s’ha d’haver consumit anteriorment per
crear el camp (és la part alta descolorida, els trams màxims de
les zones positives).
La resta de l’àrea coincideix i correspon a la part de la potència
que es trasforma en treball. És la potència activa (P), que es
mesura en watts [W].

La part de la potècia que s’absorbeix i es retorna a la xarxa no es convertirà en treball. És la potència
reactiva (Q) i es mesura en Volt Amperes reactius [VAr].
Representant aquests dos vectors...

18

•P és la potència activa, i és la part de la potència aparent (total) que
es transforma en treball.
La seva fòrmula és: P = I·V·Cosϕ , i es mesura en watts [W].
•Q és la potència reactiva, i és la part de la potència aparent (total) que
no es transforma en treball. La seva fòrmula és: Q = I·V·Sinϕ i es
mesura en Volt Amperes reactius [VAr].
•S és la potència aparent o potència total absorbida de la xarxa.
La seva fòrmula és S = I·V i es mesura en Volt Amperes [VA]
•ϕ és l’angle de desfasament entre V i I.
5.5.6 CIRCUIT RLC
En aquest cas, per calcular les potències caldrà fer el següent:
P = I·V·Cosϕ [W]
Q = QL – Qc = I·V·Sinϕ [VAr]
S = I·V [VA]

La suma i la resta de nombres complexos es fan amb la notació cartesiana, de manera que se sumen o es resten per
separat les parts reals i les parts imaginàries. Vegem-ne uns exemples:

La multiplicació i la divisió es fan amb la notació polar. El resultat de la multiplicació s’obté multiplicant els mòduls i
sumant els angles o arguments. El resultat de la divisió s’obté dividint els mòduls i restant els arguments. Vegem-ne uns
exemples:
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EXERCICI 115.
Determina la potència activa, reactiva i aparent en un circuit sèrie RL. Dades: V=220V; f=50Hz; R=20Ω; XL =
15Ω.
EXERCICI 116.
La potència activa d’una instal·lació és de 5kW quan està connectada a una tensió de 220V i 50Hz. Si el factor
de potència és de 0,7, calcula’n la potència reacitva i aparent.
EXERCICI 117.
Per un motor elèctric circula un corent elèctric de 5A quan es connecta a 220V. Si la seva potència nominal és
de 1000 W, calcula’n el factor de potència. (Quan es parla de la potència d’un motor, sempre es dóna la
potència activa).
EXERCICI 118.

6. CORRENTS ALTERNS TRIFÀSICS
Una xarxa d’alimentació amb només dos conductors resulta, en molts casos, insuficient degut al gran consum
d’energia dels aparells i instal·lacions.
Per això, sol utilitzar-se els sistema de C.A. trifàsic, podent-se obtenir dos valors de tensió diferents: 230V i
400V.
La distribució de grans potències d’energia elèctrica requereix la utilització de recursos tecnològics complexos,
com ara el corrent altern trifàsic. La distribució d’energia amb el sistema trifàsic permet reduir la intensitat de
corrent en les línies, motiu pel qual es redueixen les pèrdues d’energia en el transport.
Estem habituats al sistema monofàsic, ja que és el que s’empra en l’àmbit domèstic, però de fet la distribució local
es fa amb el sistema trifàsic, l’ús directe del qual sol fer-se en aparells consumidors de grans potències.
En l’àmbit industrial moltes màquines treballen directament amb el sistema trifàsic i en un àmbit més proper a la
vida quotidiana, els ascensors són un exemple de màquines que usen el corrent altern trifàsic.

6.1 GENERACIÓ DE TENSIONS DESFASADES: L’ALTERNADOR TRIFÀSIC
L’alternador trifàsic està constituit per un estàtor format per tres bobines aïllades elèctricament i disposades de
manera que l’angle que formen entre elles és de 120º; i d’un rotor que crea un camp magnètic que, en girar,
indueix en cadascuna de les bobines una tensió sinusoïdal.
Les tres tensions induïdes tindran el mateix valor però estaran desfasades 120º.
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Les tres bobines de l’alternador es poden connectar de dues maneres diferents: en estrella o bé en triangle.
6.2 LA CONNEXIÓ EN ESTRELLA
Quan s’uneixen tres terminals junts, un de cada bobina, diem que
s’ha fet una connexió en estrella. Al punt central de l’estrella s’hi
connecta un conductor que s’anomena neutre.
Les tres línies restants s’anomenen fases.
En aquest cas, la tensió entre qualsevol fase i el neutre és
igual a 230V, i la tensió entre dues fases és igual a 400V.
La TENSIÓ DE FASE (Vf) és la tensió generada als extrems de cada
bobina. En aquest cas, la tensió de fase coincidirà amb la tensió
existent entre fase i neutre.
La TENSIÓ DE LÍNIA (VL) és la tensió que hi ha entre dues línies.
Si tenim una connexió en estrella, al tensió de fase i la de línia seran diferents.
(La tensió de línia se la reparteixen entre dues bobines, entre dues fases).
En canvi, la intensitat que circula per cada línia és la mateixa
que la que circula per cada bobina, per cada fase. Així doncs
podem dire que
Ilínia = Ifase.

Per calcular la potència total del sistema...
Ptotal = √3 · VL · IL · Cosϕ [W]
Qtotal = √3 · VL · IL · Sinϕ [VAr]
Stotal = √3 · VL · IL [VA]
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6.3. LA CONNEXIÓ EN TRIANGLE
Quan el terminal d’una bobina s’uneix al de la bobina
següent i així succesvament, direm que tenim una connexió
en triangle.

La TENSIÓ DE FASE (Vf) és la tensió generada als extrems de cada bobina. En aquest cas, la tensió de fase
coincidirà amb la tensió de línia, és a dir amb la tensió entre dues línies.
La TENSIÓ DE LÍNIA (VL) és la tensió que hi ha entre dues línies.

Vlínia = Vfase.

Si tenim una connexió en triangle, al tensió de fase i la de línia seran iguals.
En canvi, la intensitat que circula per cada línia és diferent que
la que circula per cada bobina, per cada fase.
(La intensitat de línia se la reparteixen entre dues bobines, entre dues fases).
Per calcular la potència total del sistema...
Ptotal = √3 · VL · IL · Cosϕ [W]
Qtotal = √3 · VL · IL · Sinϕ [VAr]
Stotal = √3 · VL · IL [VA]
EXERCICI 119.
Un motor trifàsic d’una potència de 10kW i un cosϕ = 0,75 es troba connectat en triangle a una xarxa rifàsica
amb una tensió entre línies de 380V. Determina el valor de la intensitat elèctrica que absorbirà de la línia i
també la seva potència reactiva i aparent.
EXERCICI 120.
Determina el valor de la tensió de línia que correspon a un sistema trifàsic amb una tensió de fase de 127V.
EXERCICI 121.
Determina el valor de la intensitat elèctrica que absorbirà de la línia i la potència reactiva i aparent que
consumeix un motor trifàsic d’una potència de 15kW i un Cosϕ=0,8 que es troba connectat en estrella a una
xarxa trifàsica amb una tensió entre línies de 380V.
EXERCICI 122.
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EXERCICI 123.
Classifica els materials d’acord amb el seu comportament en un camp magnètic.
EXERCICI 124.
El corrent elèctric que alimenta una instal·lació industrial és trifàsica de V=380V i f=50 Hz Calcula Vmàx, ω, i
escriu la funció que representen els valors instantanis de la tensió de cadascuna de les fases d’acord amb el
temps.
EXERCICI 125.
A una xarxa de 220V i 50Hz hi ha connectada una resistència de 15Ω en sèrie amb una bobina pura, per on
circula un corrent d’11A. Calcula el coeficient d’autoinducció de la bobina i el Cosϕ del circuit.
EXERCICI 126.
Calcula el factor de potència d’un motor trifàsic de 20CV que connectat una línia de 380V i 50Hz consumeix
28A. Dibuixa el triangle de potències.
EXERCICI 127.
Un motor trifàsic amb connexió en triangle està connectat a una xarxa de 220V i 50 Hz. Si cada bobina té una
impedància de Z = 6 + 8jΩ, calcula:
a) la intensitat de la línia
b) la potència activa, eactiva i aparent i el factor de potència de la instal·lació
c) la intensitat de la línia si connectem les bobines del motor en estrella.
EXERCICI 128.
Disposem d’un circuit sèrie format per una resistència de 10], una autoinducció de 10mH i un condensador de
558,7µF, connectats a una tensió V = 537,4 Sin 314t (V).
a) Calcula la impedància que ofereix el circuit al pas del corrent.
b) Calcula la tensió eficaç als borns de cada receptor.
c) Calcula les potències que desenvolupa el circuit.
d) Dibuixa el triangle d’impedàncies, el de tensions i el de potències.
EXERCICI 129.
1. Si el nucli d’un circuit magnètic té una permeabilitat relativa de µr=5, vol dir que el circuit:
a) Té una inducció 5 vegades superior que si el nucli fos aire.
b) Té una inducció 5 vegades inferior que si el nucli fos aire.
c) Té una inducció 5 vegades superior que si el nucli fos de material ferromagnètic.
d) Té una inducció 5 vegades inferior que si el nucli fos de material ferromagnètic.
2. Un circuit magnètic és homogeni quan:
a) La inducció és la mateixa en tot el circuit però el medi del nucli canvia.
b) La inducció varia al llarg del circuit però el medi no varia.
c) La inducció i el medi no varien en tot el circuit.
d) La inducció i el medi varien al llarg del circuit.
3. En un conductor situat dins un camp magnètic s’hi indueix una FEM quan el conductor:
a) Manté una posició fixa dins el camp.
b) Es mou tallant les línies de força del camp.
c) Es mou paral·lel a les línies de força del camp.
d) La intensitati el camp magnètic es mouen a la mateixa velocitat.
4. Un CA sinusoïdal de valors V=230V i f=60Hz s’expressa amb la funció trigonomètrica:
a) V = 230 Sin 50 t [V]
b) V = 325,27 Sin 376,8 t [V]
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c) V = 325,27 Sin 314 t [V]
d) V = 230 Sin 314 t [V]
5. En un circuit de CA de Z=5+8,66j, el corrent I està:
a) En fase amb la tensió aplicada al circuit.
b) Endarrerit 60º respecte de la tensió aplicada al circuit.
c) Avançat 60º respecte de la tensió aplicada al circuit.
d) Endarrerit 30º respecte de la tensió aplicada al circuit.
6. En un circuit de CA format per una R=10Ω, una XL=8Ω i una XC=4Ω, connectades en paral·lel:
a) La intensitat I anirà endarrerida respecte del voltatge V, perquè el circuit equivalent és
capacitatiu.
b) La intensitat I anirà avançada respecte del voltatge V, perquè el circuit equivalent és
capacitatiu.
c) La intensitat I anirà avançada respecte del voltatge V, perquè el circuit equivalent és
inductiu.
d) La intensitat I anirà endarrerida respecte del voltatge V, perquè el circuit equivalent és
inductiu.

òhmic
òhmic
òhmic
òhmic

EXERCICI 130.
1. Per una bobina recta de llargada l=20cm i diàmetre d=10cm hi circula un corrent I=5A que crea un camp
d’inducció B=0,15T. Calcula el nombre d’espires N de la bobina i el flux Φ al seu interior.
2. Una línia monofàsic de v=325,26 Sin 314t [V] alimenta 10 làmpades incandescents de P1=60W cadascuna
i Cosφ=1 i 20 làmpades fluorescents de P2=36W cadascuna i Cosφ=0,5. Calcula:
a) La IL que subministra la línia i el seu Cosφ. Dibuixa el diagrama d’intensitats (considera cada grup de
làmpades com un únic receptor).
b) Les potències que subministra la línia. Dibuixa el triangle de potències.
3. Una línia de CA trifàsic amb neutre, de VL=400V i f=50Hz, aliment auna càrrega equilibrada formada per: 60
làmpades fluorescents de P=58W cadascuna, V=230V i Cosφ=0,5, un motor trifàsic de PM1=3kW amb
CosφM1=0,8 i un motor trifàsic de PM2=5kW amb CosφM2=0,85. Calcula les potències totals PT, QT, ST, el
cosφT i la intensitat total IL que ha de subministrar la línia.
EXERCICI 131.
Entra a la pàgina web http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_amb=4844 (filtra per àmbit: tecnologia) i mira les
següents miniunitats didàctiques:
- L’alimentació elèctrica
- L’alternador
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WEBS D’INTERÈS
WEB : Camps elèctrics i magnètics. De la col·lecció in situ de la videoteca digital de l’XTEC:
www.xtec.es/cgi/digital?F=F&REGISTRE=5846
Aquest vídeo permet introduir el tema, ja que tracta de manera molt senzilla la interacció entre els camps
elèctrics i els camps magnètics. N’indica també algunes aplicacions.
WEB: És molt interessant i didàctic visualitzar les línies del camp magnètic en diferents tipus de formes d’imants
per ajudar a comprendre el fenomen del magnetisme. En el web que s’esmenta a continuació trobareu
experiments senzills i molt clars que es poden fer a l’aula:
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/pr-36/PR-36b.htm
WEB: Hans Christian Oersted (1777-1851), investigador danès, va observar i investigar la relació entre els
camps magnètics i els camps elèctrics.
Un dels experiments que posen de manifest l’existència d’un camp magnètic al voltant d’un conductor
travessat pel corrent elèctric és el que va fer Oersted en observar l’orientació d’una agulla suspesa d’un fil
a prop d’un conductor elèctric amb corrent.
Podeu trobar tot aquest procés explicat en la pàgina del museu virtual del CSIC:
http://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/mag8.htm
En la mateixa pàgina també es pot treballar la llei d’Ampere i la justifi cació de la regla de la mà dreta per
determinar el sentit de les línies de força segons el sentit del corrent elèctric en un conductor.
La web anterior es pot complementar amb la següent, en què es mostra en vídeo l’experiment fet al
laboratori:
http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index10.html
WEB: Disposar d’un teslàmetre per fer activitats pràctiques no és fàcil. En la web que s’indica a continuació es
reprodueix en vídeo una activitat de laboratori en què es pot comprovar la llei de Biot i Savart i fer el gràfic
B = f(I):
http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index12.html
WEB: Les substàncies diamagnètiques experimenten una petita repulsió en presència d’un imant molt potent.
Podeu trobar un experiment senzill per comprovar aquest fenomen en:
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/pr-36/PR-36e.htm
WEB: La inducció electromagnètica és un dels fenòmens de més aplicació tecnològica. La interacció entre
l’electricitat i el magnetisme es fa palesa en el fenomen de generar forces electromotrius a partir de la
variació del flux magnètic en l’interior d’un solenoide. L’experiment de Faraday i Henry exemplifica la
transformació de l’energia mecánica en electricitat a través del camp magnètic.
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La realització de l’experiència pràctica és molt visual i facilita la comprensió d’aquest fenomen. En la web
següent trobareu un vídeo didàctic en què es reprodueix aquest experiment.
http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index14.html
WEB: La gàbia de Faraday és un apantallament que té aplicacions importants en la vida quotidiana. El forn
microones, per evitar la sortida de les radiacions a l’exterior i no provocar cremades en les persones que
l’estan manipulant, està concebut en l’estructura d’apantallament en gàbia de Faraday. La major part del
microones és metàl·lic, excepte la porta, que sol portar un vidre. El vidre incorpora una reixeta metàl·lica
que està connectada elèctricament amb la resta del forn, de manera que es forma un recinte tancat en
forma de gàbia electromagnètica que no permet la sortida de les microones. El diàmetre dels forats de la
reixeta ha de ser inferior al de la longitud d’ona de les microones.
Podeu trobar una animació que il·lustra aquest efecte en:
www.consumer.es/web/es/economia_domestica/servicios-y-hogar/2004/10/04/140166.php
WEB: Per experimentar amb la llei de Faraday, en la web següent trobareu una miniaplicació en què es poden
introduir variacions i comprovar-ne l’efecte:
www.meet-physics.net/AFco-angles/elecmagnet/induccion/faraday/faraday.htm
Es pot actuar en la velocitat de moviment de l’imant, de manera que, per exemple, només el fet
d’augmentar la velocitat de l’imant fa que la FEM induïda es dobli.
En el gràfic que es construeix es pot apreciar el canvi de signe de la FEM que es produeix quan l’imant
ha passat del punt central del solenoide i inicia el procés de sortida, just en el moment que el flux ha
passat pel valor màxim.
Per visualitzar gràficament el funcionament de la llei de Lenz, és molt interessant la miniaplicació que és
en la pàgina següent:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/index.html
WEB: El moviment rectilini d’una espira en l’interior d’un camp magnètic és el principi de funcionament dels
generadors elèctrics. Una anàlisi detallada d’aquest exemple facilitarà la comprensió del generador
rotatori.
En la miniaplicació que s’indica a continuació és molt clara la relació entre el moviment, la variació del
flux i la FEM induïda.
www.sc.ehu.es/sbweb/fi sica/elecmagnet/induccion/espira/espira.htm
S’aprecia també que amb la disminució del flux es produeix la inversió de la polaritat de la FEM induïda i,
en conseqüència, el canvi de sentit del corrent.
WEB: En la miniaplicació següent es veu el funcionament d’una espira que gira en un camp magnètic i es
poden apreciar les variables que intervenen en el procés. Cal fer atenció a les magnituds vectorials, al
sentit i al mòdul, en cada moment.
www.meet-physics.net/AFco-angles/elecmagnet/induccion/generador/generador.htm
En augmentar la velocitat angular, l’amplitud de la FEM augmenta i també la freqüència de l’oscil·lació,
de manera que l’expressió que dóna el valor de la FEM induïda en el cas d’una espira és:
Cal observar que el flux i la FEM estan desfasats noranta graus. Quan el flux és màxim, la FEM és zero,
i quan el flux passa per zero, la tensió passa per un màxim.
En el cas de més espires, simplement es tracta de multiplicar-ho pel factor N.
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WEB: Com s’eviten els efectes de les sobretensions en el moment de la ruptura en un circuit amb autoinducció? La tecnologia ha donat diferents solucions per resoldre els problemes de les autoinduccions.
Cerca informació de com s’ha resolt el problema en els circuits d’il·luminació fluorescents clàssics, els
quals incorporen una inductància. Es pot trobar alguna pista en:
www.asifunciona.com/electrotecnia/af_fl uorescentes/af_fluorescentes_4.htm
www.etisa.com/pdf/Iluminacionartificial.pdf
WEB: La levitació magnètica produïda entre dos objectes que tenen camps magnètics del mateix signe és el
principi en què es basen els trens levitants, o trens Maglev. Els trens queden suspesos “en l’aire” i quan
es desplacen no generen forces de fregament, de manera que augmenten el rendiment. Les prestacions
d’aquests trens són espectaculars:
www.avui.cat/article/tec_ciencia/3786/tren/volador/maglev/viatja/centimetres/terra.html
Per mostrar com es produeix la levitació magnética entre dos imants enfrontats, vegeu el vídeo que és
en la pàgina:
http://dfists.ua.es/experiencias_de_fisica/index09.html
WEB: Una de les dificultats que presenta l’estudi del corrent altern i dels circuits és la representació gràfica.
Transferir la representació temporal a un fasor demana un procés d’abstracció que es pot veure beneficiat per l’aportació de les animacions que trobareu en la pàgina següent:
www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/vibpara.html
En aquesta animació, si es prem qualsevol dels botons del ratolí apareixen unes línies per establir la
relació entre la representació fasorial i la representació temporal.
WEB: El comportament d’una resistència pura enfront el corrent altern és d’anàlisi fàcil i per això cal entretenirs’hi per preparar els de la inductancia i el condensador.
En la miniaplicació següent és possible modifi car els valors de les variables que intervenen en el circuit.
El resultat, però, només es reflecteix en el valor numèric de la intensitat, en la part inferior dels controls.
Cal que l’alumnat observi que la intensitat no varia en modificar la freqüència de la FEM d’alimentació.
www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_electrotecnia/simulacio/circuitI/accircuit_s.htm
WEB: En la miniaplicació que ja s’ha vist amb la resistència, en seleccionar Bobina, s’accedeix a la simulació
de la inductància.
www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_electrotecnia/simulació7circuit/accircuit_s.htm
És interessant establir les relacions entre les variables del circuit i la variació de la intensitat.
En la miniaplicació que ja s’ha vist anteriorment, en seleccionar Condensador, s’accedeix al tercer
element passiu, el condensador.
www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_electrotecnia/simulació7circuit/accircuit_s.htm
Aquí es pot comprovar fàcilment que el condensador actua a l’inrevés que la inductància. En augmentar
la freqüència o la capacitat, la intensitat disminueix, atès que en ambdós casos la reactància capacitiva
disminueix.
WEB: Per experimentar amb el circuit RL en sèrie podeu emprar la miniaplicació que apareix en la pàgina
que t’indiquem a continuació:
www.mapageweb.umontreal.ca/hamamh/Electro/Circuit/CircSerRL.htm
Aquí es poden modifi car els components i l’alimentació. Calcula automàticament les variables del circuit
i fa les representacions temporal i fasorial.
Per experimentar amb el circuit RC en sèrie podeu emprar la miniaplicació que apareix en la pàgina
que t’indiquem a continuació:
www.mapageweb.umontreal.ca/hamamh/Electro/Circuit/CircSerRC.htm
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Aquí es poden modifi car els components i l’alimentació. Calcula automàticament les variables del circuit
i fa les representacions temporal i fasorial.
Per experimentar amb el circuit RLC en sèrie podeu emprar la miniaplicació que apareix en la pàgina
que t’indiquem a continuació:
www.mapageweb.umontreal.ca/hamamh/Electro/Circuit/CircSerRLC.htm
Aquí es poden modifi car els components i l’alimentació. Calcula automàticament les variables del circuit
i fa les representacions temporal i fasorial.
WEB: La miniaplicació següent mostra com es genera el corrent altern trifàsic: tres ones de tensió desfasades
120º entre elles.
www.ece.umn.edu/users/riaz/animations/alternator.html
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DE LA PILA
A L’ELECTROMAGNETISME
Al final del segle XVIII, el físic i metge italià Luigi Galvani va descobrir que els músculs d’una granota
s’estimulaven en posar-los en contacte amb dos metalls també connectats entre ells.
Galvani va pensar que s’establia un flux elèctric als fils, que provenia dels teixits musculars de la granota. Però
un altre científic de l’època, Alessandro Volta, en conèixer l’experiment, va creure que l’electricitat provenia
dels dos metalls diferents posats en contacte. Es va produir una gran controversia entre Volta i Galvani.
Volta va agafar dos metalls, coure i estany, i els va posar dins una solució salina. En ajuntar-los amb un fil, va
comprovar que per aquest hi passava corren elèctric. Havia inventat la primera pila, i havia demostrat que la
seva hipòtesi era vàlida.

Pila de Volta

A partir de la pila, es va poder investigar molt més sobre el fenomen elèctric, ja que es disposava d’un flux
constant d’electricitat i era possible analitzar-ne tant la magnitud com els efectes.
D’aquests, un dels principals va ser descobert per Hans Christian Oersted , físic danès que l’any 1819 va
comprovar que en acostar una agulla imantada a un fil pel qual circula corrent, l’agulla es desvia i se situa en
direcció perpendicular al fil. Sempre s’havia sospitat que hi devia haver una relació entre l’electricitat i el
magnetisme, i amb l’experiment d’Oersted això va quedar demostrat.
També aleshores Humprey Davy i Michel Faraday van fer experiments fent passar corrent elèctric per
solucions que contenien compostos metàl·lics. Així van descobrir l’electròlisi i es van ennunciar les lleis. Però
Michel Faraday encara va arribar més lluny: en moure un imant dins una bobina connectada a un
galvanòmetre, aquest acusava el pas de corrent mentre es movia l’imant: era el primer generador. Havia
nascut l’electromagnetisme, que ´és la base de la majoria de màquins elèctriques i molts altres aparells
actuals.
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