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Problema MC1

Del motor de corrent continu (excitació independent) d’una planta cimentera es coneix un punt
de funcionament a excitació constant:

Determinar:

a) Dades de l’esquema equivalent del motor i corrent consumit en el punt donat.
b) Si les pèrdues mecàniques es suposen constants de 2 kW i el parell resistent és 250 Nm quin

és el nou punt de funcionament si la màquina s’alimenta a 400 V?
c) Despreciant les pèrdues mecàniques, si es posa una càrrega de Γr = 25 + 0.008 ω2, quin és el nou
punt de funcionament si s’alimenta a 400 V?

a)
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Si multipliquem tots els termes per I

V I = Potència total

Pèrdues Joule en el coure i les escombretes

Vesc I = Pèrdues en les escombretes per arc

b)
Tenim les mateixes equacions d’abans

D’aquesta equació treiemω funció de I.

Substituint a la primera i operant

Equació de segon grau que té dues solucions:
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c)

De la primera en treiem el corrent en funció deω

i substituïm la segona

Operant

Equació de segon grau que té dues solucions

La segona és clarament incorrecta. Així doncs
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Problema MC2

Del motor de corrent continu d’un elevador se sap que quan està en càrrega

Trobeu:
a) Dades de l’esquema equivalent, corrents i parell.
b) Corrents i rendiment si el parell es redueix a la meitat.
c) Repetir l’apartat b) amb Vexc = 36 V

a)

b)
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c)
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Problema MC3

D’una màquina de corrent continu d’excitació sèrie sabem que

Si s’alimenta la màquina a 110 V i la màquina gira a 1700 rev/min, calcular:

a) Corrent, parell i rendiment.
b) Corrent que consumiria si, estant aturada, es connectés directament a 110 V.
c) Repetir a) si alimentem a 60 V mantenint-se la velocitat constant.

a)

b)

c)
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Problema MC4

D’un motor de corrent continu d’excitació independent es coneixen les següents dades per a
una intensitat d’excitació constant:

Caiguda de tensió a escombretes = 2.5 V
Resistència de les escombretes = 0.1 Ω
Resistència del debanat rotòric = 0.3 Ω
Tensió interna (fcem) = 4.3 ω (fcem en V, ω en rad/s)
Parell de pèrdues mecàniques = 10 Nm

Quan aquest motor arrossega una càrrega que té per parell resistent l’expressió
Γ(Nm) = 0.016 ω2 + 40 (ω en rad/s)

Trobeu, si s’alimenta a 440 V,
a) Velocitat a què gira la màquina.
b) Corrent i potència absorbits de la xarxa.
c) Parell útil i rendiment.
d) Corrent que absorbeix el motor si, per un defecte mecànic, es bloqueja el rotor.

a)
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b)

c)

d)

Problema MC5

D’un motor de corrent continu sabem:

Aquest motor alimentat a 330 V, arrossega una màquina que li suposa un parell de 20 Nm
incloses pèrdues mecàniques. Determineu corrent i velocitat.

Sabem:

Substituïm:
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Problema MI1

D’una màquina d’inducció 380/220 V 50 Hz 3 fases se sap que en el punt nominal de
funcionament la velocitat és 1470 rpm i les pèrdues mecàniques corresponen a un parell de 0.5 Nm.
Sabent les següents dades de l’esquema equivalent fase-neutre a 220 V

Si la màquina es connecta a la tensió nominal de 220 V, calculeu:

a) Velocitat de sincronisme i nombre de parells de pols
b) Lliscament en el punt nominal de funcionament.
c) Corrent absorbit en el punt nominal de funcionament
d) Potències activa, reactiva i aparent en el punt nominal de funcionament
e) Factor de potència en el punt nominal de funcionament
f) Parell i potència mecànica en la càrrega pel punt nominal de funcionament
g) Rendiment en el punt nominal de funcionament
h) Corrent d’arrencada i factor de potència d’arrencada
i) Parell d’arrencada
j) Volem arrencar amb un arrencador estrella-triangle. Quant val el corrent d’arrencada estrella?

a)
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Si és un motor, la velocitat de sincronisme ha d’ésser superior a la mecànica. Per tant:

b)

c)

Apliquem la segona llei de Kirchhoff

Ordenem

De la segona

Substituint la primera

d)
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e)

f)

g)

h)
En arrencar s = 1 i, per tant, RL = 0

De la segona

Substituint en la primera
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i)

En arrencarω = 0 I2 = I20
’ i, per tant

j)
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Problema MI2

Un motor d’inducció trifàsic de 50 Hz té els següents paràmetres de l’esquema equivalent
fase-neutre

Quan s’alimenta a la tensió nominal de 380 V, calcular

a) Corrent d’arrencada
b) Factor de potència en l’arrencada
c) Parell quan la velocitat de gir és de 1450 rpm despreciant les pèrdues mecàniques
d) Si el motor s’alimenta mitjançant un transformador de característiques nominals

quan en el primari hi ha 6000 V, quant val la tensió en borns del motor i en quant es redueix
el parell d’arrencada respecte d’estar a tensió nominal?

a) En l’arrencada

La impedància del rotor en paral.lel amb la branca magnetitzant val



132 Màquines elèctriques

b)

c)
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d)

Nou corrent d’arrencada

es redueix un 100 - 92.55 = 7.45%
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Problema MI3

Un motor d’inducció 380/220 V 50 Hz 3 fases arrossega una càrrega de manera que la
velocitat és 950 rpm i les pèrdues mecàniques es poden representar per un parell de 2 Nm. Sabent
que l’esquema equivalent en estrella té les següents dades:

Si la màquina es connecta en estrella a 380 V, calculeu:

a) Velocitat de sincronisme, nombre de parells de pols i lliscament.
b) Corrent absorbit.
c) Potències i Cos ϕ
d) Parell i potència entregada a la càrrega.
e) Rendiment.
f) Si per arrencar es posa una resistència de 10 Ω en sèrie amb cada una de les fases del rotor,

quant val el corrent d’arrencada i el factor de potència? (Nota: La relació de transformació
rotor-estator val 1).

g) Podem arrencar en estrella-triangle? Quin corrent, si es pot, es consumirà?

a)
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b)

c)

d)
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f)

g)
No podem arrencar en estrella-triangle ja que en triangle la tensió de xarxa és massa gran.

Problema MI4

Un motor d’inducció trifàsic de 380 V 50 Hz ha d’arrossegar una càrrega, la velocitat de la
qual no té importància.

El parell que ha de realitzar, incloses les pèrdues mecàniques és Γ = 90 + 20 10-5 ω2 (SI).
Triar el motor més indicat entre els sis disponibles a l’apèndix. Calcular corrent, parell, potències, factor
de potència i rendiment.



Problemes de màquines d’inducció 137

1 - s s (p = 3)
Γ1 = Γ2 = Γ3

(p = 2)
Γ4

(p = 1)
Γ5 = Γ6

0.995
0.990
0.985
0.980
0.975
0.970
0.965
0.960
0.955
0.950
0.945
0.940
0.935
0.930
0.925
0.920

0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
0.055
0.060
0.065
0.070
0.075
0.080

92.17
92.15
92.13
92.11
92.08
92.06
92.04
92.02
92.00
91.98
91.96
91.94
91.92
91.90
91.88
91.86

94.89
94.84
94.79
94.74
94.69
94.64
94.60
94.55
94.50
94.45
94.41
94.36
94.31
94.27
94.22
94.18

109.5
109.3
109.2
109.0
108.8
108.6
108.4
108.2
108.0
107.8
107.6
107.4
107.3
107.1
106.9
106.7

Cerquem els punts de funcionament

Γ 1 - s s ω η Cos ϕ

1
2

92.14
92.16

0.988
0.992

1.2 10-2

8 10-3
988
992

32%
49%

0.68
0.59

3
4

92.09
94.63

0.977
0.968

2.3 10-2

3.2 10-2
977

1452
40%

73.5%
0.62

0.715

5
6

107.7
-

0.946
-

5.4 10-2

-
2838

-
71.5%

-
0.81

-

Nm rev/min

El motor 6 no s’empra ja que treballaria en la part més alta de la corba (perill d’entrar en zona
inestable).

Agafem el motor 4 ja que té millor rendiment.
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Problema MI5

Un motor té una placa de característiques amb, entre altres, les següents dades: 50 Hz, 960
rpm. Indiqueu quin tipus de màquina és, quin és el nombre de parells de pols i quant val la velocitat
de sincronisme en rev/min (rpm).

És una màquina asíncrona (inducció)

Problema MI6

Una font trifàsica ideal de tensió, de freqüència 50 Hz, alimenta un transformador reductor
que subministra energia elèctrica a un motor d’inducció segons l’esquema adjunt. Els cables de
connexionat són suficientment curts com per condiderar que no tenen resistència ni reactància. El
motor treballa en el punt nominal de funcionament.

Transformador:
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Motor:

Calculeu:

a) Si el motor s’alimenta a tensió nominal i entrega el parell nominal, potències activa, reactiva i
aparent que consumeix. Corrent absorbit pel motor, parell útil, velocitat de sincronisme i
nombre de parells de pols.

b) La tensió necessària a l’entrada del transformador per tal que la tensió en borns del motor sigui la
nominal i el rendiment del transformador.

c) Sabent que el motor té un corrent d’arrencada directa de 6 cops el corrent nominal amb un factor
de potència de 0.4. Calculeu la caiguda de tensió (en %) en el transformador quan el motor
arrenca.

d) Corrents que circulen pel transformador en cas de curt circuit a la sortida de baixa.

a)

D’on deduïm p = 2 i ωS = 1500 rpm = 157.1 rad/s
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b)
Despreciem la branca transversal del transformador.

Valor de la branca longitudinal del transformador:

c)
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d)

Problema MI7

Un motor d’inducció trifàsic de 3 parells de pols, alimentat a tensió nominal de 3 x 380 V 50
Hz té les corbes característiques del tipus 1 de l’apèndix.

La càrrega que arrossega ofereix, incloses les pèrdues mecàniques, un parell resistent de tipus
ventilador.

(ω en rad/s i Γ en Nm)

Es demana en règim permanent de treball:

a) Velocitat i parell (NOTA: Agafeu un mínim de 4 punts de la corba Γ-ω)
b) Potència activa consumida i rendiment
c) Potències reactiva i aparent consumides i factor de potència
d) Corrent de línia

a)

Corba parell resistent-velocitat

1 - s 0.95 0.96 0.97 0.98

ω (rev/min) 950 960 970 980

ω (rad/s) 99.48 100.53 101.58 102.63

Γ (Nm) 294 300 306 312
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Intersecció parell resistent-parell motor (gràfic)

b)
Sabent ω = 960 rpm (1 - s) = 0.96 del gràfic η - ω s’obté η = 70%

c)
1 - s = 0.96 del gràfic Cosϕ - ω s’obté Cosϕ = 0.82

d)



ProblemesProblemes dede mmààquinesquines ssííncronesncrones

Problema MS1

Un motor síncron està connectat a una xarxa ideal de 3 x 660 V. La càrrega és del tipus
ventilador amb Γr = 50 + 0.005 ω2 (S.I.) amb les pèrdues mecàniques ja incloses en la càrega. El
motor està connectat en estrella i té un parell de pols. La freqüència de la xarxa és de 50 Hz. Se sap
que a la velocitat de sincronisme la tensió de debanat verifica Udeb. = 35 Iexc.. La reactància síncrona
(o de dispersió) val 0.1 Ω/fase i la resistència dels debanats 0.05 Ω/fase. L’excitació està regulada
de manera que la xarxa veu Cos ϕ = 1

Trobar:

a) Velocitat
b) Corrent de línia
c) Corrent d’excitació
d) Potències activa i reactiva consumides
e) Rendiment
f) Repetir a) i b) si la màquina té 2 parells de pols
g) Repetir f) si la màquina té 3 parells de pols
h) Repetir a), b), c), d) i e) si el Cos ϕ de la línia és 0.9(c)

a)

b)
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Si Cosϕ = 1 serà I= I + j 0

Igualant potències actives:

Equació de segon grau que té dues solucions:

De les quals la primera no té sentit.

c)

d)

e)
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f)

Operant

Equació de segon grau que té dues solucions:

De les quals la primera no és correcta.

g)

Operant

Equació de segon grau que té dues solucions.
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La segona d’elles no té sentit. Així doncs

h)

Igualant potències actives:

Operant:

Equació de segon grau que té dues solucions:

La segona no és correcta. Llavors:
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Problema MS2

Un motor síncron arrossega una càrrega de tipus Γcarr. = 35 + 0.4 ω (S.I.) i té unes
pèrdues mecàniques que suposen un parell Γpm = 4.5 + 7 10-5 ω2. El motor està connectat en estrella
i té dos parells de pols. La xarxa és de 3 x 380 V 60 Hz. Sabem que Xs = 0.05 Ω/fase i Rs = 0.025
Ω/fase i que Udeb. = 20 Iexc.. Calcular:

a) Velocitat, corrents, potències i rendiment si Cos ϕ = 1
b) Velocitat, corrents, potències i rendiment si Cos ϕ = 0.8 (i)
c) Velocitat, corrents, potències i rendiment si Cos ϕ = 0.8 (c)
d) Corrent que circularia si, estant aturat, es connectés el motor a la xarxa.

a)

té dues solucions, de les quals una és exageradament gran, per tant,
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b)
Mateixes velocitat, parell i potències mecàniques.
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c)
Mateixes velocitat, parell, potències mecàniques i corrent.

d)
Si està aturat U = 0

Problema MS3

Un generador síncron subministra a la xarxa una potència activa d’1 MW i una reactiva
capacitiva de 200 kVAr, sabent que el rendiment del generador és del 95%, quina potència
mecànica cal entregar-li a l’eix?
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Problema MS4

Una màquina síncrona que actua com a generador, absorbeix 20 MW de potència mecànica
i té un rendiment del 92%, quant val la potència elèctrica que entrega a la xarxa?

En un generador

Problema MS5

Un motor síncron de 40 kW i 3 parells de pols s’alimenta a una frqüència de 410 Hz i
arrossega una càrrega de

a) 10 Nm b) 20 Nm

A quina velocitat (en rad/s) gira la màquina en cada cas?

Si el motor és síncron, la velocitat és constant i de valor:

excepte si el parell és massa gran per a la potència del motor, cosa que passem a comprovar

a)

b)
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Motor tipus 1:
Motor de 3 parells de pols
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Motor tipus 2:
Motor de 3 parells de pols
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Motor tipus 3:
Motor de 3 parells de pols
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Motor tipus 4:
Motor de 2 parells de pols
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Motor tipus 5:
Motor d’un parell de pols
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Motor tipus 6:
Motor d’un parell de pols
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