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1 Introducció teòrica

• Corrent altern. És un corrent en què la intensitat canvia, de forma
periòdica, de sentit. Aquesta intensitat és una funció sinusoïdal del
temps. Com a funció periòdica, es poden definir dos conceptes: perío-
de (T ) i freqüència (f )

• Intensitat eficaç, I , d’un corrent altern és el valor de la intensitat d’un
corrent continu que circulant en el mateix circuit, i en el mateix temps,
produeix la mateixa quantitat de calor que la del corrent altern. La
seva expressió de càlcul correspon a:

I =
i0√
2

(1)

• Resistència elèctrica. S’anomena resistència elèctrica d’un conductor
la major o menor dificultat que ofereix al pas del corrent elèctric. La
resistència òhmica és directament proporcional a la longitud del con-
ductor i inversament proporcional a la seva secció. Matemàticament:

R = ρ
L

S
(2)

• Reactància inductiva, XL. Una autoinducció (bobina) produeix en
un circuit de corrent altern els efectes d’una resistència anomenada
reactància inductiva. Una bobina pura avança la tensió respecte a la
intensitat un angle de f = p/2. L’expressió de càlcul correspon a:
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XL = ωL (Ω) (3)

• Reactància capacitativa, XC . Un condensador ofereix una dificultat
al pas del corrent elèctric, produeix un efecte de resistència anomenat
reactància capacitativa. Un condensador origina un retard de la tensió
respecte a la intensitat un angle de f = p/2. L’expressió de càlcul
correspon a:

XC =
1

ωC
(Ω) (4)

• Impedància, Z. És la reactància total d’un circuit i és deguda a la
presència de resistències òhmiques, inductives i capacitatives.

• Associació d’impedàncies. Impedància equivalent. S’anomena im-
pedància equivalent d’altres impedàncies la impedància que posada
en el circuit en el lloc de les altres produeix els mateixos efectes.

• Impedàncies en sèrie. L’associació d’impedàncies en sèrie es fa
col·locant les impedàncies una a continuació de les altres, unint el final
d’una impedància amb l’origen de l’altra. La impedància equivalent
del circuit és:

Zequivalent =
∑

Zi (5)

• Impedància en paral·lel. L’associació d’impedàncies en paral·lel es
fa unint entre si, en un punt comú, A, l’extrem inicial de cada una
de les impedàncies, i unint a un altre punt comú, B, l’extrem final de
cada una de les impedàncies:

1

Zeq

=
∑ 1

Zi

(6)

• Llei d’Ohm. La intensitat de corrent que travessa un conductor és
directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha en-
tre dos punts del conductor, i inversament proporcional a la seva
impedància. Matemàticament:

I =
V

Z
(7)
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• Factor de potència. S’anomena factor de potència el cosinus de l’angle
de desfasament.

• Potència instantània. La potència instantània es determina fent el
producte entre el valor instantani de la intensitat i el valor instantani
de la tensió. Matemàticament:

p(t) = i(t) · v(t) (8)

erò aquest valor no té significat físic.

• Potència total o aparent. Es determina mitjançant el producte dels
valors eficaços de la tensió i de la intensitat. Aquest producte no
considera el desfasament entre la tensió i la intensitat. Les seves
unitats són el: «volt · ampere = V · A».

• Potència activa o eficaç. És la potència que tindria un corrent continu
que produís o dissipés per unitat de temps la mateixa quantitat de
calor que el corrent altern. És la potència real del circuit. Considerant
que aquesta potència en un circuit de corrent continu seria P = I2R

i que en corrent altern es verifica I = V
Z

i que cosϕ = R
Z

, podem
escriure: P = I2R = V I cosϕ. La unitat de la potència activa és el
watt. També la podem definir com el producte de la potència aparent
i el factor de potència.

Pactiva = V I cosϕ (9)

• Ressonància. Un circuit en sèrie RLC es troba en ressonància quan
XL = XC , o dit d’una altra manera, quan el factor de potència és
igual a la unitat. Matemàticament:

Z = R + (XL −XC)j = R + 0j (10)

Això representa que el circuit no té part reactiva i es comporta com un
circuit purament òhmic. Les característiques d’un circuit ressonant
són:

1. la intensitat del circuit en ressonància és màxima;

2. a potència activa també és màxima.
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• Freqüència de ressonància. Si considerem que tenim un circuit amb
freqüències variables, la de ressonància es pot obtenir a partir de la
condició de ressonància: XL = XC ; això representa: ωL = 1

ωC
. D’aquí

s’obté que: ω = 1√
LC

que és la freqüència de ressonància d’un circuit
en sèrie RLC.

2 Problemes resolts

1. Un generador de corrent altern subministra una tensió instantà-
nia, donada per l’expressió V (0) = 100 cos(100πt+ 20◦) (V), a
un circuit format per uan resistència R = 20 Ω, una bobina de co-
eficient d’autoinducció L = 10 mH i un condensador de capacitat
C = 500 µF, connectats en sèrie. Quin és el valor instantani de la
intensitat?

En primer lloc cal dir que la fase que apareix a la fórmula de la intensitat
hauria d’estar expressada en radiants, encara que el més habitual és expressar-
la en graus. De totes maneres quan es vulgui avaluar V (t) per a un instant
donat, cal expressar la fase en radiants.

El fasor de la tensió és:

V = V0∠θ = 100∠20◦ (11)

Detremianrem la imdedància total Z a partir de: Z = R + (XL −XC)j i
tenint en compte que la freqüència és: ω = 100π rad/s. Així les reactàncies
inductiva, capacitativa i total són respectivament: XL. XC i X

• XL = ωL = 100π rad/s · 10 · 10−3 H = 3.14 Ω

• XC = 1
ωC

= 1
100π rad/s·500·10−6 F

= 6.37 Ω

• X = XL −XC = 3.14 Ω− 6.37 Ω = − 3.23 Ω

Finalment, la impedància en al seva forma cartesiana és:

Z = R +Xj = 20− j3.23 Ω (12)

Per tal d’aplicar la llei d’Ohm és convenient expressar Z en la forma polar
exponencial abreujada. Calcularem el mòdul i l’argument de la següent
manera:
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• Z =
√
R2 +X2 =

√
202 + 3.232 = 20.25 Ω

• ϕ = arctan
(
X
R

)
= arctan

(−3.23 Ω
20 Ω

)
= −9.1◦

La impedància complexa queda com:

20.25∠− 9.1◦ (13)

Aplicant la llei d’Ohm complexa determinarem el fasor de la intensitat

I =
V

Z
=

100∠20◦ V

20.25∠− 9.1◦
= 4.93∠29.1◦ (14)

Per tant, la intensitat instantània és:

I(t) = I0 cos(ωt+ α) = 4.93 cos(100πt+ 29.1◦) A (15)

Atès que XC > XL, la reactància total X és negativa. Per tant, el circuit és
capacitatiu i la intensitat és avançada 9.1◦ respecte de la tensió.

3 Problemes proposats

1. Un circuit RC en sèrie està format per una resistència R = 80 Ω i un
condensador de capcitat C = 40 mF. Si s’aplica una tensió alterna
V (t) = 500 cos(2500t− 20◦) V, calculeu la intensitat que hi circula.
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