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Problema TR1

En un sistema trifàsic simètric amb tensió de línia de
220 V es connecten tres impedàncies idèntiques

Z = 54.4 + j 40.8

en estrella. Calculeu els corrents absorbits.
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Problema TR2

En el circuit de la figura, la tensió d’alimentació és de 380 V.
Sabent que les càrregues són

Z1 = 62.28 - j 19.04

Z2 = j 47 Ω

Z3 = 80 + j 60 Ω.

Trobeu els corrents.
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Problema TR3

En el circuit de la figura, la tensió d’alimentació és de
220 V. Sabent que les càrregues són

Z1 = 62.28 - j 19.04 Ω
Z2 = j 47 Ω
Z3 = 80 + j 60 Ω

Trobeu els corrents.

Problema TR4

Quina de les dues bombetes fa més llum si el conjunt s’alimenta
a 220 V 50 Hz?

L1 = 0.5 H
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Prenem com a fasor de referència la tensió UAG i convertim en triangle

Fa més llum la bombeta B2 o sigui la de la fase anterior a la inductància.

Problema TR5

Un motor trifàsic connectat en estrella consumeix, si es connecta a 380 V, un corrent de 6
A a un Cos ϕ = 0.8. Calculeu la capacitat dels condensadors en triangle que cal posar en paral.lel
perquè el factor de potència del conjunt sigui de 0.96 (i).



Problemes de sistemes trifàsics 137

Problema TR6

El circuit de la figura representa una càrrega trifàsica simètrica d’impedància
la línia de distribució té una impedància Z1 (L = 0.92 mH, R = 84 mΩ) per cada

fase. Sabent que s’alimenta amb un sistema trifàsic de 400 V i 50 Hz, es demana

Amb l’interruptor Q obert:

a) Els corrents de línia IA, IB i IC.

b) Les tensions VXY, VYZ i VZX.
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c) Potència activa i reactiva absorbides de la xarxa.

Amb l’interruptor Q tancat:

d) Indiqueu el valor de cada una de les tres capacitats que s’han d’instal.lar en la bateria de
condensadors C, si es connecten en estrella, per tal que el factor de potència del conjunt sigui
de 0.95 (i). I si es connecten en triangle?

a)

b)
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c)

d)

Problema TR7

En el circuit de la figura, que s’alimenta a
380 V , s’han mesurat W1 = 1000 W i W2 = 500
W. Calculeu Z i el corrent.
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Problema TR8

Calculeu, si s’alimenta a 380 V 50 Hz, les
potències i els corrents si RA = 47 Ω, LA = 0.2 H, RB =
100 Ω i C2 = 20 µF.
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Problema TR9

Un aparell trifàsic consumeix, a 380 V, les següents potències P = 2500 W i Q = 1500 VAr.

a) Calculeu els corrents que s’absorbeixen del generador.
b) Calculeu el valor dels condensadors que cal connectar per aconseguir que el generador no

subministri reactiva (casos estrella i triangle). Quins corrents s’absorbeixen del
generador?.

a)

b)
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Problema TR10

En una instal.lació hi ha connectat un consum trifàsic simètric (380 V 8000 W 6000 VAr),
i dos consums monofàsics (380 V 1500 W 500 VAr) i (220 V 1000 W 200 VAr).

a) Sabent que els consums monofàsics afecten a fases diferents, calculeu els corrents que
s’absorbeixen de cada fase del generador.

b) Es vol compensar el factor de potència del conjunt fins a Cos ϕ = 1 mitjançant una bateria de
condensadors en triangle. Quina potència subministra la bateria?

a)
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Prenem la tensió senzilla de la fase R com a referència d’angles
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b)

Problema TR11

Cal alimentar una instal.lació formada per 300 bombetes de 220 V i 100 W cada una.
Sabent que per cada cable poden passar 7 A/mm2; calculeu les seccions de cable necessàries i la
suma de seccions.

a) Si és monofàsic.
b) Si es fa en trifàsic en estrella (amb neutre)
c) Si es fa en trifàsic en triangle

a)

En monofàsic calen dos fils
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b)

Calen tres fases i neutre

c)

Calen només tres fases

Problema TR12

En el circuit de la figura L = 0.2 H, R1 = 68 Ω, R2 = 1 Ω, V = 220 V i f = 50 Hz.

a) Calcular IR, IS i IT

b) Calcular C per tal que Cos ϕ = 1
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a)

b)
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Problema TR13

En el circuit de la figura

Calcular

a) IR, IS, IT

b) VAB, VBC, VCA

c) Valor de les potències activa i reactiva consumides.
d) Lectures de W1 i W2.

a)
Treiem l’esquema fase-neutre
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b)

c)

d)

Problema TR14

Una càrrega simètrica s’alimenta d’una xarxa a 380 V 50 Hz consumint 12 kW i 16 kVAr.
Si la càrrega està connectada en estrella, calculeu:

a) Corrent de la línia
b) Valor de les impedàncies que formen la càrrega
c) Potència de la bateria de condensadors a connectar en triangle per aconseguir

Cos ϕ = 0.96 (i).
d) Valor de cada condensador.
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a)

b)

c)

d)
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Problema TR15

El circuit de la figura s’alimenta amb un sistema trifàsic
simètric i equilibrat de tensions. Quant val el corrent pel neutre?

Com el sistema i la càrrega són simètrics, el corrent pel neutre serà zero.

Problema TR16

Una càrrega simètrica s’alimenta d’una xarxa de
3 x 380 V, es connecta un wattímetre tal com indica la
figura. Sabent que la potència activa consumida és de
30 kW, quina potència indica el wattímetre?
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Problema TR17

Quina potència activa i reactiva consumeix una càrrega com
la de la figura si el corrent de línia absorbit és de 10 A?.

Problema TR18

En el sistema trifàsic de la figura es llegeixen les
següents lectures dels wattímetres

Quant val la potència activa consumida?
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Problema TR19

En el circuit de la figura la tensió d’alimentació és de 380 V a una freqüència de 50 Hz

Calculeu
a) Amb l’interruptor M obert, IE, I1, IY i ID
b) Amb l’interruptor M obert, quant valen les tensions VAB, VBC i VCA?
c) Amb l’interruptor M tancat, el valor de C per tal que el conjunt de la instal.lació

tingui un factor de potència de 0.98 inductiu
d) Amb l’interruptor M tancat, IE, I1, IY i ID

e) Corrent que circularia pel neutre si aquest es connectés a F amb M tancat
f) Corrent que circularia pel neutre si aquest es connectés a F amb M obert
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a)

b)

c)
La I1 no varia. La IE ha de valer

d)
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e)

f)

Problema TR20

Una càrrega trifàsica com la de la figura s’alimenta
amb un sistema equilibrat de tensions a tensió composta
constant de 220 V i freqüència variable.

Determineu l’expressió que dóna la potència dissipada en funció de la freqüència de la xarxa,
P(f).

Quant val, per als casos f = 50 Hz i f = 400 Hz.

Esquema equivalent fase-neutre

Potència dissipada per branca
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Potència dissipada total

Problema TR21

Del circuit de la figura es demana

Amb A i B oberts

a) Els corrents IE, ID, IS
b) La tensió VY

c) Potències activa i reactiva totals consumides i factor de potència del conjunt.

Es tanquen els interruptors A i B

d) Corrent IB
e) Valor dels condensadors C per tal que el factor de potència del conjunt sigui de

0.96 inductiu
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Interruptors A i B oberts, esquema equivalent fase-neutre

Fasor de referència

a)

b)

c)
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d)
En ésser les càrregues (ZY i els condensadors) simètriques i alimentar-se amb un sistema de tensions

simètric, els centres d’estrella d’ambdues estan al mateix potencial i, per tant, IB = 0

e)

Cada condensador aporta i suporta una tensió per tant
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