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1- Corrent elèctric

La matèria es composa d’àtoms. Els àtoms estan formats per petites partícules subatòmiques;
d’aquestes, algunes presenten propietats elèctriques, són els protons del nucli (càrregues positives)
i els electrons de la perifèria (càrregues negatives).

Si disposem de dos cossos carregats elèctricament (tenen excés o defecte d’algun tipus de
càrrega) i els unim mitjançant un conductor elèctric (p.e. un fil metàl.lic), s’estableix moviment de
càrregues elèctriques tendint a igualar la càrrega. Aquest moviment s’anomena corrent elèctric.

La circulació de corrent elèctric en els metalls és a causa del moviment d’electrons en el seu
si i es defineix com a sentit del corrent el sentit contrari al de circulació dels electrons.

Si tenim corrent elèctric circulant per un líquid, pot ser causat tant pel moviment de càrregues
positives com negatives (normalment ions). El sentit del corrent és el que tenen les càrregues positives
o, el que és el mateix, el contrari al de les negatives.

La intensitat de corrent elèctric es defineix com la quantitat de càrrega elèctrica que travessa
una superfície per unitat de temps, es mesura en Ampere (A). Quan per un conductor diem que circula
1 A volem dir que per ell passen 6.242 1018 electrons per segon.

Si recordem el Coulomb, unitat de càrrega elèctrica podem dir que:
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2- Diferència de potencial

El corrent elèctric és una circulació de càrregues. Podem intentar comparar aquesta circulació
amb el moviment d’un líquid en una canonada; on la intensitat es pot comparar amb el cabal.

En forma natural, un líquid que baixa
per una canonada d’un dipòsit a un altre ho fa
amb més o menys cabal en funció de la
diferència d’alçades entre els dos dipòsits. La
magnitud elèctrica que fa que el corrent que
circuli per un mateix conductor entre dos punts
tingui un valor o un altre s’anomena diferència
de potencial entre els dos punts o tensió d’un
dels punts respecte a l’altre.

La diferència de potencial (o tensió) representa la disponibilitat energètica del sistema ja que
és la quantitat d’energia involucrada en el pas de la unitat de càrrega entre els dos punts de partida
i arribada, es mesura en volt (V).

Com tots els potencials té l’origen arbitrari. Per conveni sol agafar-se com a potencial nul el
de la terra. Només és d’interès, però, la diferència de potencial entre dos punts. Anàlegament, com tot
potencial, el treball realitzat només depèn dels estats de sortida i d’arribada i no del camí seguit.

Com en l’analogia hidràulica, el potencial són les alçades i la diferència de potencial la
diferència entre elles.

VAB = VA ref - VB ref hAB = hA ref - hB ref

Es verifica que, per un mateix conductor, el corrent que circula és directament proporcional a
la diferència de potencial aplicada entre els seus punts extrems.

Sovint la tensió és anomenada també força electromotriu. Aquest nom vol dir que és la causa
que provoca el moviment dels electrons però no té res a veure amb les forces mecàniques.

El corrent elèctric és una circulació
de càrregues; per tant, el circuit per on
circulen ha d’ésser tancat; si no fos així es
vulneraria el principi de conservació de la
massa; ja que la massa de qualsevol
element del circuit s’ha de mantenir constant.
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3- Convenis de signes

En molts casos ens trobarem que el corrent i la tensió varien amb el temps. En altres casos
ens trobarem que no coneixem a priori el sentit d’un corrent o la polaritat d’una tensió.

Habitualment es suposa un sentit arbitrari de referència (fletxes de valoració), tant per a
tensions com per a corrents; si la magnitud real té el mateix sentit, el seu valor és positiu i si no és
negatiu.

4- Resistència d’un conductor: Llei d’Ohm

La resistència d’un conductor és la capacitat d’oposar-se al pas del corrent que té. Com més
gran és la seva resistència, menys corrent passarà.

En estudiar la diferència de potencial, havíem dit que la relació entre la tensió en borns d’un
conductor i el corrent que per ell passa era constant. Aquesta constant és la resistència del conductor.
Aquesta equació es coneix com Llei d’Ohm .

on V i I es valoren del born més positiu al menys positiu (figura anterior a l’esquerra) o ambdues del
menys positiu al més positiu.

Com a regla pnemotècnica per aplicar la llei d’Ohm podem emprar:

1) Si coincideixen les fletxes de valoració de tensió i corrent
(figura anterior a l’esquerra):

V = R I

2) Si no coincideixen (figura anterior a la dreta):

V = - R I
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La resistència es mesura en Ohm (Ω)

El valor de la resistència depèn de tres factors: el material de què és feta, de la forma o
geometria com és feta i de la temperatura a què es troba.

4-1- Variació de la resistència d’un conductor en funció de les seves dimensions i del
material de què és feta

La resistència d’un conductor serà més gran com més llarg sigui i, de la mateixa manera, com
menys secció de pas tingui. Podem escriure

On ρ és la resistència d’un conductor d’1 m de llarg i 1 m2 de secció. Aquest valor ρ
s’anomena resistivitat del conductor.

4-2- Variació de la resistència amb la temperatura

La resistència d’un conductor varia amb la temperatura. Habitualment es considera que
segueix l’equació

on α és el coeficient de variació de la resistivitat amb la temperatura. En casos en què cal molta
precisió s’empra

El valor α és positiu per a tots els materials emprats en electrotècnia de potència; per tant la
resistència augmenta amb la temperatura.

De la mateixa manera podem dir que la resistivitat es pot expressar com:



Circuits de corrent continu 17

4-3- Resistències en sèrie

En el circuit de la figura les resistències
R1, R2 i R3 estan connectades en sèrie; això vol
dir que el corrent passa per totes elles una
darrera l’altra.

Sabem que

V = VAD = VAB + VBC + VCD

i també que cadascuna de les resistències
verifica la Llei d’Ohm.

El corrent que subministra la bateria és el mateix que
donaria en la segona figura; per tant RT és la resistència
equivalent al circuit de la primera figura.

La resistència equivalent a un conjunt de resistències en sèrie és igual a la suma dels valors
de totes elles.

4-4- Resistències en paral.lel

En el circuit de la figura, les resistències
R1, R2 i R3 estan connectades en paral.lel; és a
dir, totes elles tenen la mateixa tensió entre els
seus borns. El corrent que surt de la bateria es
reparteix entre les tres branques, per tant,

En cada resistència es verifica la llei
d’Ohm.
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El corrent que subministra la bateria és el mateix que en
la segona figura, per tant, RT és la resistència equivalent del
conjunt.

L’invers de la resistència equivalent d’un conjunt de resistències en paral.lel és igual a la suma
dels inversos de cadascuna d’elles; per tant la resistència equivalent d’un conjunt de resistències en
paral.lel és menor que la més petita de totes elles.

En el cas particular de dues resistències, tenim:

5- Potència i energia

Atès que la diferència de potencial entre dos punts és el treball que es realitza per a desplaçar
una unitat de càrrega i el corrent és el nombre de càrregues que circulen per unitat de temps; la
potència (energia per unitat de temps) que es consumeix en un circuit elèctric és igual al producte de
la tensió d’alimentació pel corrent que s’absorbeix. Es mesura en Watt (W)

Coneixent la llei d’Ohm, podem escriure:
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Si integrem la potència al llarg del temps, obtenim l’energia elèctrica consumida. Si la potència
consumida és constant al llarg del temps, l’energia és el producte de la potència que es consumeix pel
temps durant el qual es consumeix. Es mesura en Joule (J).

Els comptadors la mesuren en kilowatts-hora.

Però sovint l’energia calorífica s’expressa en calories (cal).

6- Aparells de mesura

6-1- Voltímetres

El voltímetre és un aparell que mesura la diferència de potencial entre els dos punts on es
connecta. Per un voltímetre no ha de passar corrent (ha de tenir resistència infinita) per tal de no
distorsionar la distribució original de corrents en connectar els aparells de mesura. Els voltímetres
reals deixen passar un cert corrent, per tant, tenen una resistència interna finita, però sensiblement
més gran que els valors de les resistències del circuit.

6-2- Amperímetres

Un amperímetre és un aparell que mesura el corrent que passa a través seu. La seva
resistència ha d’ésser nul.la per tal de no distorsionar la distribució de corrents en el circuit encara que
a la pràctica és molt petita però mai nul.la.
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6-3- Wattímetres

Un wattímetre és un aparell pensat per mesurar
el flux de potència. Té una entrada de tensió (resistència
interna elevada) i una de corrent (resistència interna molt
petita) i marca el producte d’ambdues magnituds. Els
punts indiquen la polaritat de les bobines, si es connecten
ambdues en la polaritat indicada, marca positiva l’energia
transformada de la font al consum, si es connecten
ambdues en la polaritat contrària també; mentre que si
només una de les polaritats de les bobines no coincideix
amb la polaritat real, llavors marca com a negativa la
potència que la font entrega a la càrrega.

7- Lleis de Kirchhoff

Primera llei:

En qualsevol nus (punt d’unió de dos o més conductors) es verifica que la suma de corrents
entrants és igual a la suma de corrents que surten.

Si s’agafen les equacions a tots els nusos, sempre n’hi ha una que es pot obtenir a partir de
les altres.

Per tant, per evitar informació redundant, aplicarem la primera llei de Kirchhoff tants cops com
nusos hi hagi menys un.
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Segona llei:

En qualsevol malla (recorregut tancat del circuit) es verifica que la suma de totes les tensions
és igual a zero.

Entre la primera i la segona lleis podem escriure tantes equacions independents com corrents;
per tant caldrà aplicar la segona llei tants cops com sigui necessari per a determinar el sistema.
Habitualment la primera llei s’aplica implícitament.
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1- Camps magnètics

Tot corrent elèctric, i, genera un camp magnètic. Es defineix la magnitud H, anomenada
intensitat del camp magnètic com

Si hi ha més d’un corrent serà

on el símbol representa una integral al voltant d’un camí tancat de llargada l i Σi els corrents tancats
dins el recorregut de la integral. La intensitat del camp magnètic es mesura en Ampere per metre
(A/m).

La direcció d’H en un punt és perpendicular al pla
format pel punt i el conductor i el seu sentit ve donat per
la regla del cargol.

S’anomena inducció, B, al vector on µ
és la permeabilitat magnètica del material. La inducció
magnètica es mesura en Tesla (T).

Normalment s’expressa la permeabilitat del material relativa a la del buit. Així µ = µo µr on µ0

és la permeabilitat del buit i µr la permeabilitat relativa. La permeabilitat del buit és µo = 4 π 10-7 (SI).
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El flux d’inducció magnètica a través d’una superficie A val

El flux es mesura en Weber (Wb).

Els materials es classifiquen en tres tipus:

Dimagnètics: S’imanten en sentit contrari al camp magnètic aplicat i, per tant, són repel.lits
per aquest. En ells es verifica µ < µo (µr < 1).

Paramagnètics: S’imanten en el sentit del camp magnètic aplicat i, per tant, són atrets per
aquest. En ells es verifica que µ > µo (µr > 1).

Ferromagnètics: Materials semblants als paramagnètics però amb una intensitat d’imantació
molt forta (habitualment entre 1.000 i 10.000 cops). En ells µ µo i tenen una µr molt
més gran que els altres materials (µr 1).

Anomenem corba de magnetització d’un material a la
representació B-H, on es distingeixen dues zones:

Zona lineal on µr és constant.

Zona de saturació on µr deixa de ser constant.

Si, un cop arribats a la saturació, disminuïm H
veurem que no seguim la mateixa corba que quan
l’hem augmentat. Si seguim disminuint fins a zero i
continuem augmentant H en sentit contrari, i, un cop
assolida la nova saturació, retornem al punt de partida,
haurem traçat la corba B-H completa.

Aquesta corba s’anomena cicle d’histèresi i
l’àrea per ella tancada és proporcional a l’energia
tèrmica dissipada en recórrer el cicle.
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2- Forces electromotrius induïdes

Una espira que concateni un flux magnètic
variable amb el temps presentarà en els seus extrems
una diferència de potencial (força electromotriu).

La variació del flux concatenat tant pot ser a
causa de la variació de la inducció magnètica amb el
temps com al moviment de l’espira.

Si en comptes d’una espira n’hi ha N tindrem
una diferència de potencial N cops més elevada, ja
que la tensió induïda per cadascuna és additiva (estan
en sèrie).

Si un conductor de llargada l es mou a una
velocitat v dins un camp magnètic B uniforme
apareixerà una tensió V entre els seus extrems de
valor V = v B l.

Si tenim un conductor pel qual circula un
corrent, i, que està dins un camp magnètic, B, el
conductor es veu sotmés a una força, F, que ve
donada per l’equació:

on el símbol ∧ indica un producte vectorial.
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3- Circuits magnètics

3-1- Circuits magnètics sense entreferro

Suposem que tenim un nucli de material
ferromagnètic de secció constant S, amb una
permeabilitat µ i amb una llargada mitja l. Li
enrotllem un conductor (debanat) d’N voltes que
té una resistència R i és recorregut per un
corrent i.

Si suposem que el material ferromagnètic no entra en saturació, que la densitat de camp és
uniforme en totes les seccions, i que tot el flux magnètic queda confinat dins el material ferromagnètic,

l’equació s’escriu d’on i així

El producte del nombre d’espires pel corrent és qui provoca l’existència del flux magnètic; per
aixó -en analogia amb el que es fa amb els circuits elèctrics- se l’anomena força magnetomotriu (fmm,

). Per tant = N i. De la mateixa forma s’anomena reluctància al quocient

així el flux tindrà l’expressió que és formalment semblant a la llei d’Ohm.

Si recuperem l’equació de la tensió induïda podrem escriure

Anomenem coeficient d’autoinducció al quocient i així que és

l’equació de la tensió induïda en una bobina.

Aplicant la 2ª llei de Kirchhoff

quan el valor de R és prou baix es considera la inductància ideal, en què
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3-2- Circuits magnètics amb entreferro

En un circuit magnètic
format per un nucli ferromagnètic
de secció Sf i llargada lf i un
entreferro (aire) de secció Sa i
llargada la, l’equació

es pot escriure on Ha i Hf són les intensitats de camp magnètic en l’aire i en el
ferro.

El flux s’ha de mantenir en qualsevol secció del circuit magnètic, per tant
i llavors

on ℜa i ℜf són les reluctàncies de l’aire i del ferro. Es pot veure que les reluctàncies "en sèrie" es
sumen.

Habitualment, la reluctància del ferro serà molt més petita que la de l’aire i, per tant, escriurem

i, com en el cas anterior

i si R és prou petita
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1- Condensador

És un sistema de dos conductors (armadures) separats per un aïllant o dielèctric. Es diu que
un condensador està carregat quan la càrrega d’una armadura té el mateix mòdul que la de l’altre i
els seus signes són contraris (per tal de mantenir el balanç global de càrregues nul).

Es defineix la capacitat d’un condensador com el quocient entre la càrrega d’una de les
armadures i la tensió entre ambdues. Es mesura en Farads.

En un condensador es verifica que

1-1- Tipus de condensadors

De plaques
no tenen polaritat.
tenen capacitats molt variades segons el tipus de dielèctric (ceràmic, poliester,

styroflex, paper, etc.).

Electrolítics
no són dues plaques metàl.liques separades per un dielèctric sinó que es basen en

fenòmens electroquímics.
tenen polaritat, si es connecten amb polaritat invertida poden destruir-se
la seva capacitat és molt més elevada que en els de plaques però amb menys

precisió.
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1-2- Càrrega i descàrrega d’un condensador

1-2-1- Càrrega

Si tenim un condensador descarregat i el connectem com en el circuit de la figura; en l’instant
t = 0 es tanca l’interruptor, podem escriure

Si anomenem τ = R C i β = V - uC o sigui dβ = - d uC tenim:

Per trobar K, sabem que uC(0) = 0

que substituïm

exponenciant
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i el corrent val

Al valor τ = R C se l’anomena constant de temps i es defineix com el temps que triga un
condensador de capacitat C descarregat a carregar-se a través d’una resistència R fins al 63.2% de
la tensió d’alimentació.

El temps que triga el condensador a carregar-se completament és infinit

però a 4 τ ha arribat al 98%.

1-2-2- Descàrrega

Si un condensador carregat a una tensió U es connecta com a la figura; en l’instant t = 0 es
tanca l’interruptor, podem escriure
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que és la mateixa equació d’abans fent V = 0, per tant la solució serà

Per determinar K, sabem que uC (0) = U

i el corrent

2- Inductància

Sabem que un circuit elèctric recorregut per un corrent I crea un flux magnètic φ. Si el circuit
és de forma fixa i no està saturat, podem dir que φ és proporcional a I. Anomenem coeficient
d’autoinducció al quocient entre φ i I. Es mesura en Henry (H).

En una inductància la tensió induïda val
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3- Continuïtat de tensions i corrents

En una inductància el corrent no pot tenir discontinuïtats, ja que la tensió en borns seria
infinitament gran. En un condensador, en canvi, serà la tensió la que no pot tenir discontinuïtats ja que
si les tingués el corrent circulant seria infinitament gran. L’aparició de tensions o corrents infinitament
grans estan prohibides per les lleis físiques perquè representen una aportació instantània d’energia
infinita.

4- Associació de condensadors

4-1- Associació en sèrie 4-2- Associació en paral.lel
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5- Associació d’inductàncies

5-1- Associació en sèrie 5-2- Associació en paral.lel

6- Energia emmagatzemada

6-1- Energia emmagatzemada en un condensador en un instant donat

6-2- Energia emmagatzemada en una inductància en un instant donat
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1- Nombres complexos

1-1- Definició i propietats

Una parella de nombres reals (a, b) s’anomena nombre complex si verifica una sèrie de
propietats. És usual escriure els nombres complexos en la forma cartesiana; o sigui a + j b on j és
la unitat imaginària que verifica

A la forma (a, b) se l’anomena forma binòmica.
Si dibuixem aquest nombre en el pla complex, veiem
que un nombre complex equival a un vector en el pla
complex i que es pot escriure en la forma polar; que és

on r s’anomena mòdul (longitud del vector) i θ
argument (angle que forma amb l’eix real mesurat en
el sentit anti-horari).

Pel teorema de Pitàgores i altres teoremes de
triangulació



36 Circuits elèctrics

i tindrem

Si recordem

podrem escriure

que és la forma exponencial d’un nombre complex.

1-2- Conjugat d’un nombre complex

El conjugat d’un complex denotat pel mateix nombre amb asterisc és un altre complex amb
la mateixa part real i la part imaginària canviada de signe. És el mateix que dir que té el mateix mòdul
i l’argument canviat de signe.

1-3- Operacions amb nombres complexos en forma cartesiana

Suma:

Resta:

Producte:

Producte pel conjugat:

Quocient:
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1-4- Operacions amb nombres complexos en forma polar

Producte:

Producte pel conjugat:

Quocient:

El producte i el quocient són molt més senzills en forma polar mentre que la suma i la resta
no són directament possibles en aquesta forma.

2- Descomposició d’una funció sinusoidal en les seves components

Sigui una funció sinusoidal u(t) = Û Cos(ωt + α) on Û és el valor màxim, ω és la pulsació,
t la variable dependent i α l’angle de fase inicial que verifica u(0) = Û Cosα .

Si agafem una funció sinusoidal qualsevol la podem descomposar en suma de dues funcions
sinusoidals sense fase inicial aplicant les propietats de la trigonometria

anomenem Ûr i Ûi als termes en cosinus i sinus respectivament.

2-1- Suma de magnituds sinusoidals de la mateixa pulsació

Si tenim dues funcions sinusoidals de la mateixa pulsació

la seva suma és una funció sinusoidal de la mateixa pulsació

Si descomposem cada funció en les seves components
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veiem que la seva suma és

d’on deduïm

Així doncs la suma de dues funcions sinusoidals de la mateixa freqüència és una funció
sinusoidal de la mateixa freqüència; on la seva component en cosinus és la suma de les components
en cosinus i la component en sinus és la suma de les components en sinus.

2-2- Referència d’un conjunt de magnituds sinusoidals

Tenim un conjunt tancat de magnituds sinusoidals

L’angle de fase inicial és aquell que ens dóna el valor de cada magnitud en l’instant t = 0 .
Si el conjunt és tancat (no tenim més magnituds) podem definir l’instant t = 0 en qualsevol moment
(el zero de l’eix temporal és arbitrari) i, per tant, l’angle de fase inicial és, de fet, un valor que relaciona
les magnituds entre elles en l’eix temporal.

Podem triar qualsevol moment com a instant inicial però és més còmode agafar-ne un tal que
una de les funcions tingui fase inicial nul.la. La magnitud a la qual es fixa la fase se l’anomena
magnitud de referència.

En el nostre cas, si per exemple prenem u3 com a referència tindrem

i llavors
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Si, en canvi, prenem u1 com a referència serà

d’on

3- Complex associat a una funció sinusoidal

Hem vist que una funció sinusoidal es pot descomposar en dues components de fase inicial
nul.la.

Si totes les nostres funcions tenen la mateixa pulsació, ens queda la funció perfectament

descrita amb el binomi que és un pseudo-vector que no indica mòdul i direcció sinó mòdul
i fase i que, per tant, l’anomenarem fasor. El seu mòdul i el seu argument (fase) són

Aquest fasor es pot escriure també en forma de nombre complex. Li posarem una ratlleta sota

per indicar que es tracta d’un fasor; o sigui o bé .

I, tal com hem vist, les sumes es faran
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