
ProblemesProblemes dede transformadorstransformadors monofmonofààsicssics

Problema TM1

Un transformador té els següents valors nominals S = 2 kVA, U = 220/100 V i f = 50 Hz.
També es coneixen les següents dades: Xd1 = 0.1 Ω , Xd2 = 0.091 Ω , PFe = 20 W , R1 = 0.6 Ω, R2

= 0.0545 Ω , Cos ϕ0 = 0.1. Si s’alimenta el costat de 220 V amb una font ideal de 220 V i 50 Hz

1) Trobeu tots els elements de l’esquema equivalent reduïts al costat de 220 V.

2) Es connecta, al costat de 100 V, una càrrega de calculeu P, Q, I i Cos ϕ en
ambdós costats, el rendiment i la caiguda de tensió.

a) Sobre l’esquema complet.
b) Despreciant la branca transversal.

3) En cas d’un curt circuit al costat de 100 V, calculeu els corrents en ambdós costats.

1)
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Comprovem que les aproximacions eren vàlides; és a dir que en buit les pèrdues en el coure són
despreciables en front a les pèrdues en el ferro. El corrent de buit és

2)
Veiem quin nivell aproximat de càrrega tenim

a)
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Sistema de dues equacions i dues incògnites que té per solució:
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Relació de corrents:

b)
Despreciarem la branca transversal

Recordem que en calcular potències hem d’afegir les pèrdues en el ferro i la reactiva magnetitzant.
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Com es pot comprovar, la branca transversal era despreciable.

3)
La branca transversal també és despreciable.

Problema TM2

Un transformador monofàsic té les següents característiques nominals: S = 80 kVA, V1 =
6 kV, V2 = 380 V, R1 = 1.8 Ω, R2 = 6 mΩ, PFe = 500 W, Xd1 = 3 Ω, Xd2 = 11 mΩ, Cos ϕ0 = 0.1.
Si s’alimenta el primari amb una font de tensió ideal de 6000 V

a) Trobeu l’esquema equivalent del conjunt reduït al secundari.

Es connecta al secundari una impedància de en paral.lel amb un condensador que
compensa el factor de potència de la impedància fins a 0.96 (i).

b) Calculeu el valor de XC.
c) Calcular la tensió secundària, la caiguda de tensió i el rendiment del transformador.

Si, accidentalment, es desconnecta la càrrega, mantenint-se connectat el condensador.

d) Calculeu la tensió secundària, la caiguda de tensió i el rendiment del transformador.
e) Trobeu els corrents de curt circuit.
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a)

b)
Cal tenir present que no coneixem el valor de la tensió al secundari.
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Podem observar que el resultat obtingut és independent de la tensió del secundari.

c)

Calculem la potència nominal de la càrrega compensada:

Com la càrrega és elevada, despreciem la branca transversal.
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d)

Com hi ha sobrecàrrega, despreciem la branca transversal.

e)
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Problema TM3

Un transformador monofàsic té les següents característiques nominals: U1 = 25000 V U2 =
390 V S = 100 kVA f = 50 Hz i es coneixen les següents dades: R1 = 47 Ω R2 = 11.5 mΩ

X1 = 300 Ω X2 = 75 mΩ PFe = 650 W Cos ϕ0 = 0.23.

Si s’alimenta el primari a 25000 V
a) Trobar l’esquema equivalent reduït al primari
b) Quant val el corrent en buit?
c) Trobar l’esquema equivalent reduït al secundari.

Si es carrega el secundari amb una càrrega amb les següents característiques nominals:

PLN = 80 kW Cos ϕLN = 0.86 (i) ULN = 380 V

d) Trobar la tensió en borns de la càrrega, els corrents a secundari i a primari, les potències activa,
reactiva i aparent a primari i a secundari i el rendiment del transformador.
e)Si es produeix un curt circuit a la sortida del transformador, quins serien els corrents a primari i a
secundari?

a)
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b)

c)

d)

Càrrega(%) Despreciem la branca transversal
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e)
Curt circuit ⇒ Despreciem la branca transversal
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Problema TM4

Un transformador monofàsic 380/220 V 30 kVA 50 Hz té les següents característiques:

P0 = 230 W Cos ϕ0 = 0.32 εcc = 7% Cos ϕcc = 0.37

S’alimenta a 385 V i es connecta al secundari una càrrega de Calculeu:
a) Potències activa, reactiva i aparent a primari i secundari. Corrents a primari i secundari. Rendiment.
Tensió en borns de la càrrega i caiguda de tensió.
b) Corrents que circularien en curtcircuitar el secundari.
c) Potències activa, reactiva i aparent consumides en buit.

a)

Càrrega(%) Despreciem la branca transversal

Trobem l’esquema reduït a secundari:
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b)
Despreciem la branca transversal

c)

Problema TM5

Un transformador monofàsic alimenta una càrrega de 3 kW Cos ϕ = 0.8 (i). Sabent que el
seu rendiment és del 93%, quina potència activa consumeix de la xarxa?
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Problema ME1

Un amperímetre de 5 A per a un transformador 200/5 A té una resistència interna de 110
mΩ, quina potència mínima ha de tenir el transformador?.

Problema ME2

Un voltímetre de 110 V per a un transformador 11000/110 V té una resistència interna de
7.2 kΩ. Quina potència mínima ha de tenir el transformador?



100 Màquines elèctriques

Problema ME3

En una instal.lació de baixa tensió, es mesura la potència activa consumida mitjançant la
connexió d’un wattímetre (correctament connectat), el corrent del qual és captat per un transformador
de corrent 25/5 . Sabent que la lectura del wattímetre és de 200 W, quant val la potència activa
consumida per la càrrega?
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Problema TT1

En una instal.lació trifàsica com la de la figura, les característiques de la línia són:

per fase

les de la càrrega:

per fase

i les del transformador:

S’alimenta la xarxa amb un 10% de sobretensió per tal d’intentar compensar les caigudes de
tensió. Calcular

1) Potències activa, reactiva i aparent, factor de potència, rendiment i caiguda de tensió en el
transformador i en la línia.

a) Amb condensadors desconnectats
b) Amb condensadors tals que Cos ϕ1 = 0.96

2) Corrent de curt circuit en borns del transformador i en borns de la càrrega.
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1)

a)

Les pèrdues en el ferro no seran les de la placa de característiques sinó que seran 1.12 cops ja que
alimentem amb sobretensió.

Com el transformador està en càrrega,
despreciem la branca transversal.
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b)

La resta de càlculs no canvia.
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2)

El corrent de circuit del transformador també s’obté

Problema TT2

En la instal.lació de la figura les
característiques de la càrrega són

SLN = 64 kVA ULN = 380 V
Cos ϕL = 0.95 (i)

el transformador té les següents característiques

SN = 75 kVA UN = 25000/380 V
P0 = 500 W Cos ϕ0 = 0.2
εcc = 5% Cos ϕcc = 0.15

i la línia té una impedància

Si s’alimenta el conjunt a 26 kV, calculeu
a) Corrents a primari i a secundari.
b) Tensió en borns de la càrrega i tensió a la sortida del transformador.
c) Potència absorbida de la xarxa i potència consumida per la càrrega.
d) Rendiments i caigudes de tensió del transformador, la línia i la instal.lació.
e) Corrent de curt circuit a la sortida del transformador i en borns de la càrrega.
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Les pèrdues de buit augmenten quadràticament amb la tensió

a)

b)

Tensió càrrega = 378.6 V

Tensió secundari = 388 V

c)
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d)

e)
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Problema TT3

Un transformador té SN = 5 MVA amb UN = 125/25 kV, εcc = 8% i Cos ϕcc 0.

Hi ha un interruptor al costat de 125 kV de 25 A nominals i tarat per desconnectar a 160
A. Un altre interruptor al costat de 25 kV està tarat a 800 A i és de 125 A nominals.

El transformador alimenta una càrrega a través d’una línia de 3x25 mm2 amb

de 1000 m de llarg i que té 9 cops més inductància que resistència.

a) Està ben dimensionat el nivell de dispar dels interruptors?

Per reformes a la instal.lació, la línia s’allarga fins a 1500 m.

b) Cal tarar de nou els dispars dels interruptors?
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a)

Si fem un curt circuit a la sortida del transformador:

Si fem un curt circuit a fi de línia:

Comprovació de les proteccions:

Corrent nominal:
primari 23.1 A < 25 A correcte
secundari 115.5 A < 125 A correcte

Curt circuit al transformador:
primari 288.68 A > 160 A correcte
secundari 1443 A > 800 A correcte

Curt circuit a la línia:
primari 180.27 A > 160 A correcte
secundari 901.33 A > 800 A correcte

b)
Els corrents nominals seran els mateixos

Si fem un curt circuit a la sortida del transformador els corrents seran els mateixos.
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Si fem un curt circuit a fi de línia:

No és correcte, caldrà reajustar les proteccions.

Problema TT4

Un transformador trifàsic 11000/380 V 80 kVA
50 Hz P0 = 600 W Cos ϕ0 = 0.4 εcc = 5% Cos ϕcc = 0.35
té l’esquema de connexió mostrat a la figura. Si s’alimenta el
primari a tensió nominal i es connecta al secundari una
càrrega trifàsica formada per tres impedàncies de en
triangle, determineu:

a) Índex horari i grup de connexió.
b) Corrents a primari i a secundari.
c) Tensió a secundari i caiguda de tensió.
d) Potències activa, reactiva i aparent a primari i secundari i rendiment.
e) Corrents en cas d’un curt circuit en borns de la càrrega.

a) Dy5

b)
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La càrrega s’ha de passar a estrella

c)

d)
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e)

Problema TT5

Un transformador trifàsic Dyn 11 380/220 V 50 kVA 50 Hz P0 = 300 W Cos ϕ0 = 0.42
εcc= 4.7% Cos ϕcc = 0.38 alimenta un conjunt de 240 bombetes de 220 V 200 W connectades en

forma adequada per tal que la càrrega sigui simètrica i les bombetes treballin aproximadament a la
tensió nominal. Determinar; si el transformador s’alimenta a 388 V.

a) Esquema de connexions dels debanats del transformador.
b) Forma de connexió de les bombetes, la impedància d’una bombeta i la de cada grup de bombetes.
c) Corrents a primari i a secundari.
d) Tensió a secundari i caiguda de tensió.
e) Potències activa, reactiva i aparent a primari i secundari i rendiment.
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a)

b)
Les bombetes s’han de connectar en tres grups de 80 bombetes en paral.lel i aquests en triangle. La seva

impedància serà:

c)
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d)

e)
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Problema TT6

S’alimenta una càrrega trifàsica simètrica de valors nominals 50 kW, 380 V, Cosϕ = 0.8 (i)
i 50 Hz segons la instal.lació de la figura. En tots els casos (excepte en cas de defectes) interessa
que la tensió en borns de la càrrega sigui de 380 V. Les característiques dels diferents elements que
intervenen són:

LB (línia de baixa tensió)
llargada 100 m resistència 0.7 Ω/km/fase

LM (línia de mitja tensió)
llargada 500 m
resistència 3 Ω/km/fase reactància 0.3 Ω/km/fase

TR (transformador)
tensions nominals 3000/400 V potència nominal 80 kVA
εcc = 6% Cos ϕcc = 0.25 P0 = 1500 W Cos ϕ0 = 0.2

Calculeu:

a) Tensió a la sortida de baixa del transformador, tensió a l’entrada d’alta del transformador i tensió
a l’escomesa (punt d’entrada).

b) Potències activa i reactiva absorbides de l’escomesa.
c) Sabent que el cost del kW h és de 13 ptes. i el recàrrec per factor de potència segueix la llei

Calculeu el cost de 10 hores de funcionament de la instal.lació.
d) En cas de curt circuit en borns de la càrrega, calculeu els corrents que circulen tant per la línia de

mitja com en la de baixa.

a)
Cerquem la solució reduint a secundari.
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Càrrega:

Línia de baixa:

RB = 0.7 0.1 = 0.07Ω

Línia de mitja:

RM = 0.5 3 = 1.5Ω

XM = 0.5 0.3 = 0.15Ω

Transformador:

Referència de tensió

Tensió a la sortida del transformador
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Tensió a l’entrada del transformador

Tensió a l’escomesa:

b)
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c)

recàrrec

Cost = (10 h) (13 ptes./kW h) (54.962 kW) (1 + 0.0909) = 7795 ptes.

d)

Problema TT7

Un transformador trifàsic té les següents característiques:

S’alimenta amb una font ideal de 7500 V pel costat primari. Calculeu el corrent de buit i les
potències reactiva i aparent de buit.
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Calculem la branca transversal de l’esquema equivalent

Trobem les potències i els corrents de buit
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