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Problema BC1

En l’intèrval una inductància de 30 mH té un corrent de i = 10 Sin (50 t) (A).

En qualsevol altre moment el corrent és zero. Trobar tensió, potència i energia.
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Problema BC2

En l’intèrval , un condensador de 20 µF té una tensió

v = 50 Sin 200 t (V). Trobeu càrrega, corrent, potència i energia.

Problema BC3

En el circuit de la figura

a) Quant val la tensió del condensador i el corrent de càrrega després de 10 ms d’haver tancat
l’interruptor?

b) Al cap de 100 ms d’haver tancat l’interruptor, el condensador es desconnecta d’aquest circuit i es
connecta sobre una resistència de 100 Ω. Quant temps triga la seva tensió a arribar a 24
V des de l’instant de la segona connexió?

c) Quina energia té emmagatzemada quan uc = 24 V?
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a)

b)

c)

Problema BC4

Un condensador es carrega amb una bateria de 12 V a través d’una resistència de 10 kΩ.
Si després de 0.3 s la seva tensió és de 10 V, quina és la seva capacitat?
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Problema BC5

Sabent que una inductància de 0.1 H és recorreguda
per un corrent com el de la figura, dibuixeu la gràfica tensió en
borns de la inductància-temps indicant els valors dels principals
punts.
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Problema CF1

Passar a polar , , ,

= =

= =

Problema CF2

Passar a cartesiana , , ,

= =

= =
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Problema CF3

Operar , , ,

, ,
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Problema CA1

Una càrrega formada per una resistència i una reactància (condensador o inductància) en
sèrie, s’alimenta amb una tensió i absorbeix un corrent a 50 Hz.

a) Determineu el tipus i el valor de les seves dues components
b) Trobeu les tensions en cada component

a)

Una de les components és una resistència atès que la impedància té part real i com la part imaginària
de la impedància és negativa, l’altra es tractarà d’un condensador.

b)
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Problema CA2

Per al circuit de la figura, trobeu la impedància equivalent i el
corrent, sabent que
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Problema CA3

Per al circuit de la figura

a) Trobeu la impedància equivalent
b) Sabent que trobeu V i els corrents

a)

b)
Prenem el corrent com a fasor de referència I= 20 + j 0
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Problema CA4

Es desitja que la impedància equivalent d’ambdós circuits de la figura sigui la mateixa. Trobar
els valors de RS i XS en funció de RP i XP i a l’inrevés.

Problema CA5

En el circuit de la figura. Trobar el valor de VAB si

a) R3 = 5 Ω
b) R3 = 15 Ω
c) R3 = 0 Ω
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a)

b)

c)

Problema CA6

En el circuit de la figura

Trobar U.
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Problema CA7

En el circuit de la figura R = 47 Ω, L = 0.2 H, C = 20
µF, V = 220 V i f = 50 Hz ; trobar el corrent i les tensions a
cada element.

Prenem V= 220 + j 0 com afasor de referència
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Problema CA8

En el problema anterior, trobeu la freqüència a què Z no té part imaginària. Trobeu el corrent
i les tensions en aquest cas.

Si Z no té part imaginària, es verificarà
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Problema CA9

Del circuit representat a la figura sabem que, a
50 Hz, XC2 = XC3 = 2925 Ω. Calcular els valors de L1, L2

i L3 per tal que la impedància equivalent del conjunt sigui
nul.la a 150 Hz i 250 Hz i infinita a 50 Hz.

L’admitància equivalent serà

A 150 Hz (ω = 2 π 150 = 942.5 rad/s) tindrem Z= 0 o sigui Y= ∞ per la qual cosa només cal
que sigui infinit un dels termes, per exemple el segon

A 250 Hz (ω = 2 π 250 = 1570.8 rad/s) fem que sigui infinit el tercer terme

A 50 Hz (ω = 2 π 50 = 314.2 rad/s) hem de tenir Z= ∞ per tant Y= 0
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Problema CA10

En el circuit de la figura, calculeu tots els corrents

Ordenant-ho

Tenim un sistema de tres equacions complexes amb tres incògnites que resolem i obtenim
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Problema CA11

A una càrrega de 300 kW amb un Cos ϕ = 0.65 (i) es millora el seu Cos ϕ fins a 0.9 (i)
amb condensadors en paral.lel. Quants kVAr donen aquests condensadors i quina és la disminució
percentual de potència aparent?

Problema CA12

En els circuits de la figura, on R1 = 100 Ω, R2 = 150 Ω, L1 = 0.2 H, L2 = 0.5 H, trobeu totes
les potències i la capacitat dels condensadors a connectar en paral.lel per aconseguir Cos ϕ = 1.
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a)

Per a arribar a Cosϕ = 1 cal que

b)

Per a arribar a Cosϕ = 1 cal que
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Problema CA13

En el circuit de la figura, amb
l’interruptor obert, podem llegir V = 110
V, I = 1.95 A, W = 116 W i f = 50 Hz.

a) Calcular potència reactiva i aparent i els valors de R i L.
b) Es tanca l’interruptor i el corrent passa a ser 1.8 A. Quant marquen els altres aparells i

quin és el valor del condensador?

a)

b)
Els aparells marquen el mateix atès que la tensió d’alimentació no ha canviat i no s’ha afegit cap

element dissipatiu.

Segons si el circuit final és inductiu o capacitiu.
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Problema CA14

En el circuit de la figura es desitja que U i I3 estiguin
desfasades 90°C. Trobeu l’expressió d’R2 en funció dels
altres components. En quins casos és possible?

Aplicar-ho al cas Z1 = 42.1 + j 175.88
Z3 = 25 + j 69.64

Si estan a 90°, la part real serà nul.la.

Evidentment R2 ha de ser positiva. Per això cal que es compleixin les relacions X1 X3 > 0
i X1 X3 > R1 R3. La primera relació indica que els dos elements han de ser del mateix tipus (inductius
o capacitius).
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Problema CA15

En el circuit de la figura hem mesurat V = 220 V, I = 5 A, P2 = 100 W, P1 = 210 W i V2 =
90 V. Calculeu R1, L1, R2 i C2 sabent que el conjunt és inductiu.

Fixem com a referència I2 = 5 + j 0
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Problema CA16

En el circuit de la figura

Trobar les tensions VAB, VBC i VCD en els casos:
a) f = 50 Hz
b) f = 112.54 Hz.

En ambdós casos calcular el corrent i les potències activa, reactiva i aparent consumides.

a)
Simplifiquem:

b)
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Problema CA17

Una càrrega Z consumeix, quan es connecta a 220 V i 50 Hz, una potència de 65 W
amb Cos ϕ = 0.4 (i).

a) Calcular el valor del condensador XC a connectar en sèrie per tal que es consumeixi la mateixa
potència activa amb factor de potència capacitiu.

b) Quin serà el consum del circuit de la figura?

a)
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b)
Calculem la impedància equivalent del conjunt

Problema CA18

En el circuit de la figura

a) Amb l’interruptor obert determineu els valors de R, L i C (sabent que el circuit és inductiu).
b) Quant ha de valer C’ per tal que el generador no subministri reactiva?

a)
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b)

Problema CA19

En el circuit de la figura, sabent que
R1 = 44 Ω, R2 = 100 Ω, L = 100.32 mH, C
= 101 µF, f = 50 Hz i V = 220 V. Calcular
els corrents I1, I2 i I3.

La branca L-C és ressonant, i així:
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Problema CA20

D’una càrrega es coneix la potència aparent que consumeix, 20 kVA i el seu factor de
potència és 0.6 (i). Quant valen les potències activa i reactiva consumides?. I si el factor de potència
fos de 0.6 (c)?.

a)

b)

Problema CA21

En el circuit de la figura les lectures són V1

= 50 V, V2 = 60 V i f = 50 Hz. Si R = 68 Ω,
calculeu la lectura de V, el corrent I i el valor de
L.



128 Circuits elèctrics

Problema CA22

El aparells de mesura de la figura
donen les següents lectures: I = 2 A,
P = 100 W, V = 110 V i f = 50 Hz.

Calcula els valors de R i L.

Problema CA23

A quina freqüència fr el circuit de la figura està en ressonància? Quant val el corrent I que
circula en aquest cas?

En ressonància XL = XC, o sigui
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Problema CA24

En el muntatge de la figura, sabent que les
lectures dels aparells són I = 10 A, V = 200 V i
W = 1400 W calculeu el valor de la potència
reactiva consumida i el factor de potència de la
càrrega.

Problema CA25

Una càrrega monofàsica consumeix 10 kW amb un factor de potència de 0.6 inductiu
connectada a 220 V 50 Hz. Calculeu la capacitat del condensador necessari a connectar en paral.lel
amb la càrrega per tal que el factor de potència del conjunt sigui 0.96 inductiu.
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Problema CA26

En el circuit de la figura, quin és el valor del
condensador C per tal que el corrent absorbit de la xarxa
sigui 1 A?

és a dir, està en ressonància

Problema CA27

En el circuit de la figura, quant val la tensió que
suporta la resistència?
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Problema CA28

Una càrrega Z és desconeguda, per tal de determinar-la en el laboratori, es munta el següent
circuit

Les lectures dels aparells són

De quins tipus pot ser la càrrega i quina impedància presenta?

W = 0 ⇒ Z no té part real, sinó dissiparia potència activa

Amb l’esquema de l’enunciat no es pot determinar si és capacitiu o inductiu

Si fos inductiu, la inductància equivalent seria

Si fos capacitiu, la capacitat equivalent seria
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