
IntroducciIntroduccióó aa lesles mmààquinesquines elelèèctriquesctriques

Una màquina elèctrica és un dispositiu que transforma energia elèctrica en una altra energia
amb presentació diferent, passant aquesta energia per una etapa d’emmagatzemament en un camp
magnètic. Poden ser de dos tipus:

La màquina elèctrica estàtica per excel.lència és el transformador. Converteix energia elèctrica
en energia elèctrica de característiques diferents1.

Les màquines elèctriques dinàmiques es classifiquen en:

En tota màquina elèctrica tindrem un circuit magnètic que habitualment serà amb entreferro
en les màquines dinàmiques i sense entreferro en les estàtiques. Totes les màquines elèctriques són
reversibles, és a dir, poden transformar l’energia en ambdós sentits.

1 Els aparells que transformen energia elèctrica en energia elèctrica amb una altra presentació sense passar per un camp
magnètic (per mitjans electrònics) s’anomenen convertidors estàtics.
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Una màquina elèctrica és ideal quan transforma tota l’energia d’entrada en energia de sortida.
Les màquines reals no són ideals ja que hi ha una part de l’energia que es perd en la transformació
(normalment en forma de calor).

S’anomena rendiment (que habitualment es representa per η) al quocient entre l’energia de
sortida i l’energia d’entrada.

En el cas d’una màquina rotativa, per exemple, l’energia elèctrica es transforma en mecànica,
excepte les pèrdues que es transformen en calor. Aquestes són de tres tipus, elèctriques (efecte Joule,
...), magnètiques (histèresi, ...) i mecàniques (fregaments, ...).

L’energia, segons el tipus de màquina, vindrà donada per:

Rotatives: Energia = Parell Velocitat angular temps
Lineals: Energia = Força Desplaçament = Força Velocitat temps

i la potència per:

Rotatives: Potència = Parell Velocitat angular
Lineals: Potència = Força Velocitat
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És una màquina elèctrica (per tant, reversible), que converteix una energia elèctrica en forma
V1, I1, f en una altra energia elèctrica en forma V2, I2, f.

1- El transformador ideal

Un transformador ideal consistiria en un nucli de material ferromagnètic en el qual no hi hagués
relació entre B i H (cosa que, per a la major part del desenvolupament, equival a µr = ∞). Els debanats
estan formats per N1 i N2 espires respectivament, sense resistència.

Si en un instant hi ha un flux φ variable, les tensions induïdes als debanats valen:

Si suposem que el flux és sinusoidal φ(t) = φmàx Cos ωt podem representar-lo fasorialment
(Φ) i llavors

Les tensions estan en fase. Definim la relació de transformació com
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1-1- Transformador ideal en càrrega

Si connectem una càrrega al secundari, es verificarà

El transformador no dissipa energia (ni activa ni reactiva) ja que és ideal; així doncs U1 I1
* = -

U2 I2
* i llavors

Els corrents (segons el conveni de signes emprat) estan desfasats 180° i els seus mòduls
compleixen

La impedància Z1 que es veu des del primari és

i podem escriure

per tant, el transformador ideal transforma les impedàncies segons rt
2, els corrents segons rt

-1 i les
tensions segons rt.
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2- Transformador quasi-ideal

Si µr ≠ ∞ tindrem

Sabem que

i anomenem coeficient d’inducció mútua al valor

Com suposem que tot el flux concatenat pel debanat 1 es concatena en el 2 (acoblament
perfecte) tindrem:
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i, per tant,

que es pot escriure en forma matricial

En règim permanent sinusoidal

2-1- Connexió en buit

En buit el corrent de secundari és nul, I2 = 0. En aquest cas

El corrent que alimenta el transformador quan està en buit rep el nom de corrent magnetitzant
(sigui quin sigui el costat pel qual alimentem).
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Anomenem

Els corrents magnetitzants verifiquen

En ambdós casos circula un flux magnetitzant que val

Com és raonable, el flux magnetitzant (flux de buit) és el mateix tant si alimentem per un costat
com per l’altre.
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2-2- Transformador en càrrega

Si carreguem el transformador amb una impedància Z tindrem

El corrent de primari és suma d’una part fixa i una que depèn de la càrrega. La part fixa és
el corrent magnetitzant i l’altra és el corrent que consumiria un transformador ideal amb la mateixa
càrrega.

Quan la càrrega del transformador és gran estem prop del transformador ideal ja que
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En buit (Z = ∞), en canvi, es comporta com una inductància de valor elevat, ja que I1 = Img1

En qualsevol dels dos casos la tensió U2 és la del transformador ideal. Veiem-ho

treiem I1 de l’equació de la dreta i ho substituïm a la de l’esquerra:

En règim permanent sinusoidal, el flux a què treballa el transformador val

i com tenim i llavors



22 Màquines elèctriques

El flux és proporcional a la tensió i independent de la càrrega. Si la tensió és constant el flux
també ho serà. Si apareixen tensions superiors a les previstes (valor nominal), el flux també serà més
gran que el previst i la intensitat del camp magnètic també ho serà; en conseqüència es pot produir
la saturació magnètica del transformador.

Pel que fa als corrents

la relació de corrents ja no és la mateixa.

Veiem la relació entre el corrent efectiu de primari i el corrent de secundari
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Per tant, la relació de corrents efectius segueix essent la mateixa.

2-2-1- Potències

L’energia activa es conserva mentre que a la reactiva s’afegeix un terme corresponent a
l’energia magnetitzant.
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2-3- Conclusions sobre el transformador quasi-ideal

Equival a un esquema tal com

Tenit en compte les relacions de transformació de
corrents, tensions i impedàncies, es pot associar un
esquema equivalent sense aïllat galvànic ni que en realitat
si hi hagi aïllament galvànic. L’esquema mostrat es
comporta igual que el conjunt transformador-càrrega vist
des del primari. Pel que fa al secundari, els valors Z, I2 i U2

són els reals i els Z’, I2’ i U2’ són els reals de secundari
reduïts al primari.

3- Transformador quasi-ideal amb resistència als debanats

Considerem una resistència en sèrie
amb cada debanat, de valor la resistència real
del debanat.

En règim permanent sinusoidal

En aquest cas es dissipa una energia, en forma d’escalfament als debanats, anomenada
pèrdues en el coure que tenen per expressió
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A causa de les resistències hi ha una caiguda de tensió que fa que

però, malgrat tot,

ja que els valors de R1 i R2 són (i han de ser) baixos per a no tenir caigudes de tensió ni pèrdues
importants.

3-1- Reducció dels valors del transformador

Reducció al costat 1:

Reducció al costat 2:
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Convé advertir que

4- Transformador quasi-ideal amb dispersió als debanats i sense resistència als
debanats

En un circuit magnètic real, no tot el flux concatenat per un debanat circula pel ferro sinó que
hi ha una petita fracció que circula per l’aire (flux de dispersió). Aquesta dispersió depèn
fonamentalment de la constitució física del transformador.

Anomenant φc al flux comú als dos
debanats i φ1 i φ2 al de dispersió de cadascun
d’ells, resultarà

On ℜ1 i ℜ2 quantifiquen la dificultat que troba el camp magnètic per circular per fora del ferro.
Normalment ℜ1 ℜ i ℜ2 ℜ.
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Anomenem:

L’acoblament magnètic no és ideal. Definim les inductàncies globals com

Definim el coeficient d’acoblament com

A mesura que KM s’acosta a 1 ens indica que l’acoblament entre els dos debanats és millor,
en el cas ideal valdria 1.

En règim permanent sinusoidal:
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A partir d’ara, per abús del llenguatge, anomenarem

amb això el nou esquema equivalent reduït al costat 1 és

5- Transformador quasi-ideal amb pèrdues en el ferro

Les pèrdues en el ferro són de dos tipus:

per histèresi
per corrents induïts de Foucault

5-1- Pèrdues per histèresi

Per raó del cicle d’histèresi que descriu la intensitat de camp magnètic cada període, a causa
de l’alternància del corrent. Per a cada període es perd una energia igual a l’àrea del cicle. La potència
perduda serà

on Kh és una constant que depèn del material.
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5-2- Pèrdues per corrents induïts de Foucault

El camp magnètic en el ferro és variable; atès que el
ferro és conductor (ni que amb una resistència més elevada
que en el coure) s’indueixen en el ferro uns corrents que es
tanquen en ell.

on v és la tensió induïda i dR és la resistència del
diferencial de ferro.

Les pèrdues seran

on Kf és una constant que depèn del material.

Per reduir les pèrdues per corrents induïts de Foucault, els nuclis dels transformadors no són
massissos sinó que estan formats per un conjunt de xapes (habitualment de l’ordre de 0.3 a 0.4 mm
de gruix) aïllades entre elles per una capa de vernís, amb la finalitat d’augmentar R.

5-3- Càlcul de les pèrdues globals

On veiem que les pèrdues globals en el ferro són aproximadament proporcionals al quadrat
de la tensió
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Per tant, podem associar una resistència fictícia de pèrdues en el ferro.

L’esquema equivalent que només inclou les pèrdues en el ferro serà

Reduït a primari: Reduït a secundari:

6- Esquema equivalent del transformador real

Ara trobarem l’esquema equivalent del transformador incloent tots els fenòmens vistos fins ara
(transformador real).

6-1- Reduït a primari
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6-2- Reduït a secundari

6-3- Casos

Hi ha tres casos de funcionament que permeten simplificar l’esquema generalitzat.

Objectiu del
càlcul

Simplificacions Condicions

Buit PFe, Img R1 0 Xd1 0 I2 = 0

Càrrega ∆U, PCu, η RFe ∞ Xmg ∞

Curt circuit Icc RFe ∞ Xmg ∞
habitualment R1, R2 Xd1, Xd2

V2 = 0

Els valors de RFe, Xmg, R1, R2, Xd1 i Xd2 s’obtenen de dos assajos: Buit i curt circuit.

6-3-1- Transformador en buit

De l’assaig en buit s’obtenen els valors:
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6-3-2- Transformador en càrrega

A partir d’un cert nivell de potència (activa o
reactiva) transferida pel secundari, el valor de Img

’ i
IFe

’ és molt petit respecte a I1 per tant es pot admetre
la simplificació sobre l’esquema equivalent.

La potència a partir de la qual es considerarà
despreciable la branca transversal dependrà de la
precisió desitjada. A efectes del càlcul de potències i
rendiments la branca transversal mai és despreciable.

6-3-3- Transformador en curt circuit

El comportament del transformador en curt circuit es determina mitjançant l’assaig anomenat
de curt circuit; en el qual es cerca experimentalment la tensió a què cal alimentar el primari per tal que
el corrent de secundari sigui el nominal. Atès que les tensions són molt baixes, la branca transversal
de l’esquema equivalent serà negligible.

S’anomena tensió relativa de curt circuit en tant per u (εcc) al quocient entre la tensió aplicada
i la nominal. Molts cops aquest valor s’escriu en tant per cent. El valor de εcc dóna idea del valor de
la impedància longitudinal de l’esquema equivalent (Zcc).

Sovint el valor εcc va acompanyat del factor de potència de curt circuit (Cos ϕcc) que és el factor
de potència mesurat al primari en l’assaig de curt circuit i que dóna idea de la relació entre la
resistència i la impedància de la branca longitudinal. Quan no es té el valor de Cos ϕcc es suposa
igual a zero; és a dir, que no hi ha Rcc.

Davant una situació de defecte, com les tensions
en borns dels transformadors són molt baixes, s’admet un
esquema equivalent com el de la figura. En cas de curt
circuit, un transformador real alimentat amb una font de
tensió ideal de valor el nominal és recorregut per un
corrent Icc que val
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Si la font d’alimentació no és ideal trobem la
impedància transversal equivalent del transformador
real com

i aquesta és la impedància que representa el transformador real en el circuit a estudiar. ZB variarà de
valor segons si reduim al costat 1, prenent la tensió UN1, o al costat 2, prenent UN2.

7- Plaques de característiques

Alguns dels valors més corrents que apareixen en les plaques de característiques són un
subconjunt dels següents:

U1N , U2N , SN tensions i potència aparent nominals

fN freqüència nominal

P0 , εcc pèrdues en buit i tensió de curt circuit

I1N , I2N corrents nominals

Cos ϕ0 , Cos ϕcc o I10 , PCuN factors de potència de buit i de curt circuit o corrent
de primari en l’assaig de buit i pèrdues en el coure
nominals

Hi ha fabricants que faciliten Cos ϕ0 i Cos ϕcc mentre que altres donen I10 i PCuN. En els
problemes hem escollit la primera forma; en cas que les dades fossin I10 i PCuN obtindríem les altres
dues segons:
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8- Paràmetres de funcionament

S’anomena rendiment a la relació entre l’energia de sortida i la d’entrada

I es defineix la caiguda de tensió com la diferència entre la tensió que hi hauria a la sortida
si el transformador fos ideal i la que realment hi ha. La caiguda de tensió en % serà:

on

Uesp = tensió esperada Ureal = aquella que en realitat hi ha

considerant que s’alimenta pel primari

Uesp = U2nom si s’alimenta a U1nom Uesp = α U2nom si

9- Autotransformadors

L’autotransformador és un transformador en el qual els debanats primari i secundari tenen una
part comuna. Té l’avantatge que cal menys volum de ferro i de coure i, per tant, és més econòmic. Té
l’inconvenient que es perd l’aïllament galvànic.
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Si es trenca una espira de la part comuna tota la tensió d’entrada apareixerà a la sortida. Per
això només s’empra com a reductor per a relacions de transformació petites.

10- Transformadors de mesura

Són transformadors de potència molt petita (5, 10, 20 VA) però amb una relació de
transformació molt precisa.

S’empren quan el corrent o la tensió que es volen mesurar són massa elevats per poder-los
entrar en un aparell de mesura. Són estranys els amperímetres de més de 20 A i els voltímetres de
més de 500 V ja que s’escalfarien força.

10-1- Transformadors de corrent

Tenen un primari amb molt poques espires i un secundari amb el nombre d’espires necessàries
per aconseguir la relació de transformació. Molts cops (BT) el primari només necessita una espira i
llavors es fa passar el cable per dins directament.

Els seus secundaris acostumen a ser de 5 A encara que també hi ha els d’1 A.

També s’empren transformadors de corrent en instal.lacions d’alta tensió, encara que el corrent
sigui petit, per evitar problemes d’aïllament. Per exemple, no es pot imaginar un amperímetre de 10
A en un quadre de manera que els borns de l’amperímetre estiguin a 30 kV respecte a terra.

10-2- Transformadors de tensió

Tenen un primari amb un nombre molt elevat d’espires i un secundari amb el nombre d’espires
necessari per obtenir la relació de transformació.

Els seus secundaris acostumen a ser de 100, 110, i V.
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1- Banc de tres transformadors monofàsics

Per transformar un sistema trifàsic en un altre de tensió diferent poden emprar-se tres
transformadors monofàsics iguals.

Es poden connectar en Y o en D per qualsevol dels costats. En
el cas de la figura, els TR1, TR2 i TR3 són idèntics, tenen una relació de
transformació U1/U2 i estan amb el primari en triangle i el secundari en
estrella.

Cal anar amb compte amb les relacions de transformació ja que la relació de transformació
del banc no coincideix habitualment amb la dels transformadors que el composen.

Els bancs trifàsics no es solen emprar més que en instal.lacions molt concretes ja que poden
donar problemes enfront de desequilibris de càrrega.

2- Transformadors trifàsics de columnes. Connexions estrella, triangle i zig-zag

Un transformador trifàsic de columnes consta d’un nucli que té tres columnes (alguns tenen
cinc columnes però només es posen debanats a les tres centrals), cada una de les quals tindrà un
debanat primari i un secundari.

Tant el primari com el secundari d’un transformador trifàsic es poden connectar, bàsicament,
de tres maneres: estrella, triangle i zig-zag; representades a la figura. Segons la forma de connexió
d’ambdós debanats es tenen propietats i relacions de transformació diferents.
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En la connexió estrella el neutre és accesible (pot haver-hi tensions senzilles) i el corrent de
línia coincideix amb el corrent de bobina. Cada bobina ha d’aguantar la tensió senzilla.

En el triangle cada bobina ha d’aguantar la tensió composta però per ella només circula el
corrent de línia dividit per arrel de tres. Calen arrel de tres cops més espires que en la connexió
estrella. No hi ha neutre possible.

En el zig-zag cal fer dues bobines per fase per les quals circularà el corrent de línia. Cal un
nombre d’espires més gran que en el cas estrella (concretament dos dividit per arrel de tres cops més).
Hi ha neutre accessible. Els zig-zags s’empren molt poc; habitualment quan la càrrega ha de ser
fortament desequilibrada.

Normalment es representen les estrelles amb la lletra Y, els triangles amb la D i els zigs-zags
amb la Z.

2-1- Índex horari

Tenint en compte que els debanats del transformador van muntats en columnes, les tensions
de les bobines de cada columna estaran en fase o en contrafase. En fer les connexions (estrella,
triangle o zig-zag) en primari i secundari apareixeran decalatges diferents en funció de la connexió.

Diem que un born del primari i un born del secundari són homòlegs quan les tensions dels
esmentats borns respecte a les seves parelles estan en fase. Els borns homòlegs es poden simbolitzar
amb un punt marcat al costat.

Per les simetries dels sistemes trifàsics es pot deduir que qualsevol decalatge en debanats
estrella, triangle o zig-zag serà un múltiple de π/6 sigui quina sigui la connexió. Tenint en compte que
hi ha 12 decalatges possibles hom va assimilar això a un rellotge que tingués la maneta llarga en la
posició vertical i suposada en la direcció d’una tensió del costat de tensió més elevada i la maneta
curta en la direcció de la mateixa tensió del costat de tensió menor; per exemple, entre la tensió A-B
i l’a-b o entre l’A-N i l’a-n. Així un decalatge de π/6 s’anomena 1, un de π/3 s’anomena 2, un de 5π/6
s’anomena 5, etc.

L’índex horari es refereix a un transformador alimentat pel costat de tensió més alta amb un
sistema trifàsic simètric de seqüència directa; atès que un canvi en la seqüència de fases de
l’alimentació dóna lloc a un índex horari diferent.
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2-2- Grups de connexió

S’entén per grup de connexió d’un transformador la designació del tipus de debanat i del
decalatge. Els transformadors s’acostumen a designar mitjançant dues lletres i un número. La primera
lletra designa el costat de tensió més alta (independentment del fet que sigui el primari o el secundari)
i la segona el de tensió més baixa. El número és l’índex horari (entre 0 i 11). La lletra corresponent
al costat de tensió més alta es posa majúscula i la del de tensió més baixa minúscula.

Per exemple un transformador Dy5 té un debanat en triangle i un en estrella de tensió menor
(o igual) que l’altre i hi ha un desfàs de 5π/6 entre les tensions compostes.

Hi ha una nomenclatura més completa que afegeix una N (o n) després de la lletra del debanat
corresponent si aquest té el neutre accessible. Per exemple Dyn11, YNd5, etc.

2-3- Casos normals i especials

Els grups de connexió normals són aquells que la pràctica ha definit com de major interès.
Aquests són Dd0, Yy0, Dz0, Dy5, Yd5, Yz5, Dd6, Yy6, Dz6, Dy11, Yd11 i Yz11. Aquests casos s’han
representat a la figura de la pàgina següent.

Entenem per casos especials aquells en què l’índex horari prové d’una rotació de fases en un
cas normal. Així els índexs 4 i 8 corresponen al 0, els 1 i 9 al 5, els 2 i 10 al 6 i els 3 i 7 a l’11.
Habitualment quan obtinguem un grup d’aquest tipus considerarem que els borns estan mal rotulats.
També es poden obtenir casos especials si s’alimenta el transformador amb un sistema de tensions
de seqüència inversa. En aquest cas s’obté un índex horari simètric respecte l’eix 0-6. Per exemple
del grup 5 s’obté el 7 i de l’11 l’1. Els grups 0 i 6 no varien en canviar la seqüència de fases.

En casos en què es necessitin grups no normalitzats (per exemple per interconnectar una
xarxa mallada complexa) es pot obtenir un grup no normalitzat (que caldrà encarregar expressament)
a partir d’un grup normalitzat (que estarà en catàleg). Per exemple, del grup 5 es pot obtenir (per
rotació de fases i canvi de seqüència) els grups: 1,3,5,7,9 i 11.

3- Transformadors en paral.lel

Per tal que dos transformadors es puguin connectar en paral.lel cal que tinguin:

Mateixa rt (i mateixes UN si és possible)
Mateixa εcc (i mateix Cos ϕcc si és possible)
Mateix índex horari

Aquestes condicions impliquen que amb el mateix nivell de càrrega les tensions de sortida són
iguals en mòdul. Ho són en fase si es compleixen les indicacions entre parèntesi. És força
recomanable que la seva relació de potències sigui menor que 2.
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4- Connexions habituals dels transformadors de mesura

Els transformadors de mesura són habitualment monofàsics; per tant, es connecten en banc
per tal de poder fer les mesures trifàsiques. Per qüestions de seguretat un dels dos pols del secundari
ha de connectar-se directament a terra. Les dues formes més habituals de connexió són:

Connexió completa:

Connexió en V (més econòmica, només per a sistemes sense neutre):
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