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INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 

El treball fet en aquest projecte pretén determinar la separació de pèrdues en motors 

d’inducció trifàsics mitjançant el circuit equivalent a partir de les dades del catàleg. 

En el primer punt s’estudia la constitució i el funcionament del motor asíncron trifàsic. En 

aquest apartat s’exposen les característiques principals del motor i les expressions bàsiques per 

determinar-les. 

Seguidament, es mostra quines d’aquestes característiques ens proporcionen directament els 

fabricants de motors en el seus catàlegs i quines d’elles podem trobar fent una petita operació. 

Degut a la gran varietat d’aplicacions en què s’utilitza el motor d’inducció, hi ha diferents tipus 

de motors, la qual cosa comporta fer una catalogació d’aquests. 

En el tercer punt s’explica que el motor d’inducció com a màquina elèctrica, es pot representar 

mitjançant un circuit equivalent, i s’analitzen 2 circuits: el circuit equivalent de Simple Gàbia 

amb Rad (resistència que avalua les pèrdues addicionals en càrrega) al rotor i el circuit equivalent 

de Doble Gàbia amb Rad al rotor. 

En el següent capítol s’explica el procés de càlcul a seguir mitjançant un full de càlcul per 

determinar els paràmetres del circuit equivalent partir de les dades proporcionades pel 

fabricant. A partir d’aquests paràmetres, s’obtenen les corbes de funcionament del motor. 

Seguidament, es comprova si amb el procés descrit anteriorment s’obtenen bons resultats, 

comparant els resultats obtinguts d’analitzar un motor amb el full de càlcul, amb els resultats 

obtinguts d’assajar el mateix motor al laboratori. 

Com els resultats han sigut òptims, a continuació s’analitzen diferents famílies de motors i 

posteriorment es comparen per observar quines diferències de funcionament s’obtenen. 

Per últim, s’estudia la viabilitat econòmica d’utilitzar el mètode del full de càlcul per analitzar 

motors, en comptes d’assajar-los al laboratori i es comparen els costos d’ambdós mètodes. 
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1. MOTORS D’INDUCCIÓ TRIFÀSICS 

1.1. Introducció 

Els motors asíncrons trifàsics poden incloure’s dins les màquines elèctriques més fiables que 

existeixen, desenvolupant la seva funció durant anys amb intervencions de manteniment 

reduïdes i adaptant-se a diferents prestacions en funció de les exigències.  

 

Els motors s’utilitzen en els sectors industrials més diversos, tant en la indústria alimentària, 

química, metal·lúrgica o minera; com en les instal·lacions de tractament d’aigües. Les 

aplicacions inclouen màquines amb peces mòbils a velocitat fixe o variable, utilitzant-se en 

diferents sistemes, com per exemple: sistemes d’elevació, ascensors o muntacàrregues; 

sistemes de transport, com poden ser les cintes transportadores; sistemes de ventilació i 

climatització, com les unitats de tractament de l’aire; i en el seu ús més comú, les bombes i els 

compressors. 

 

Aquestes indicacions evidencien perquè el motor asíncron trifàsic pot considerar-se com la 

màquina elèctrica més àmpliament utilitzada en l’entorn industrial. Es calcula que el consum 

d’energia dels motors elèctrics constitueix aproximadament el  75% del consum total del sector 

industrial. 

 

Gràcies al desenvolupament de l’electrònica de control que permet la regulació de la velocitat 

d‘una manera molt simple i eficaç, totes aquelles aplicacions que prioritzaven la utilització de 

motors subjectes tenint en el seu comportament la variació de velocitat (motors de corrent 

continua o motors d’anell) han cedit el seu lloc a els motors asíncrons, en particular als de gàbia 

d’esquirol, que s’utilitzen comunament per controlar bombes, ventiladors, compressors i moltes 

altres aplicacions industrials. 

 

 

1.2. Estructura 

L’estructura del motor asíncron trifàsic es compon bàsicament d’una part fixa i una part mòbil. 

La part fixa, anomenada estator, es pot definir com el conjunt de parts fixes que tenen la funció 

de sostenir la màquina, però fonamentalment constitueix la part del circuit magnètic que conté 

els debanats inductors (debanats primaris). L’estator, representat en la figura 1, està constituït 

per làmines d’una aliatge d’acer al silici o d’acer macís aïllades entre si.  
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Figura 1. Estator 

En les ranures adequades s’insereixen tres debanats primaris, cada un d’ells constituït per més 

debanats interconnectats, als quals s’aplica la tensió d’alimentació i que generen el camp 

magnètic. Els debanats estatòrics trifàsics es poden connectar en estrella o en triangle, amb 

motors dotats de 6 bornes. 

La part mòbil és el rotor i forma el debanat secundari que està allotjat en l’interior del estator, 

constituint el circuit induït de la màquina. 

Segons la connexió a l’exterior, tenim dos tipus de rotors:  

 rotor bobinat o d’anells (figura 2) 

 rotor en curtcircuit o més conegut com rotor de gàbia d’esquirol (figura 3) i la seva 

variant constructiva rotor de doble gàbia. 

  

Figura 2. Rotor Bobinat Figura 3. Rotor de gàbia d’esquirol 

El primer tipus de rotor, el bobinat, està constituït per diferents debanats com els de l’estator, el 

qual també presenta un estructura més complexa i delicada (escombretes que freguen amb el 

rotor), amb la necessitat de manteniment periòdic i amb dimensions generals elevades. 

El segon tipus, rotor amb gàbia d’esquirol, està constituït per uns sistemes de barres 

conductores, de coure o d’alumini, paral·leles al eix de rotació, injectades directament en les 

ranures al llarg de tota la perifèria externa del nucli ferromagnètic. Les barres es tanquen en 
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curtcircuit amb dos anells conductors posicionats en els extrems, que constitueixen també la 

fixació mecànica per les pròpies barres. 

El rotor de doble gàbia (figura 4) està constituït per dues gàbies: una externa, de menor secció i 

material d’alta resistivitat; i un altre interna, de secció major i de material de baixa resistivitat. 

Les dues gàbies estan separades entre si mitjançant un escletxa. D’aquesta manera 

s’aconsegueix una gàbia exterior d’alta resistència i baixa reactància i una gàbia interior de baixa 

resistència i alta reactància. 

 

Figura 4. Rotor de doble gàbia 

En l’arrancada, la resistència predomina sobre la reactància, el corrent circula en la seva major 

part per la gàbia exterior. En la velocitat nominal, la reactància predomina sobre la resistència, 

circulant el corrent per la gàbia interior. Amb això s’aconsegueix que en l’arrancada la 

resistència sigui alta, el que implica major parell d’arrancada i baixa intensitat. 

 

Els altres components principals del motor són: 

 Els dos coixinets muntats sobre l’estator, amb la funció de recolzar l’eix del motor. 

 La carcassa amb les aletes elimina el calor produït, sobretot per l’estator. També conté la 

bornera de connexions. 

 El ventilador que proporciona la refrigeració. 

En la figura 5 s’observa l’estructura del motor amb rotor bobinat i en la figura 6 l’estructura del 

motor amb gàbia d’esquirol. 
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Figura 5. Estructura del motor amb rotor bobinat 

 

 

 

Figura 6. Estructura del motor amb rotor de gàbia d’esquirol 
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1.3. Funcionament 

La màquina d’inducció en repòs, amb el debanat estatòric connectat a la xarxa trifàsica i el 

rotòric en curtcircuit, és l’equivalent a un transformador estàtic amb el secundari curtcircuitat. 

El flux magnètic produït pel corrent altern de l’estator genera un camp magnètic rotatiu, que 

travessa el conductors del rotor, obtenint-se sobre ells, segons la llei d’inducció 

electromagnètica de Faraday, una força electromotriu induïda, circulant un corrent pel rotor. 

Les corrents induïdes en el rotor generen forces electromotrius i parells, que tendeixen a 

arrossegar el rotor en el mateix sentit que gira el camp. Perquè les línies del camp giratori de 

l’estator puguin travessar els conductors del rotor i induir els corrents d’arrossegament, ha 

d’existir un moviment relatiu entre ambdós elements (camp i conductors induïts) per la qual 

cosa, el rotor, tendint a seguir el camp, no pot aconseguir mai la seva mateixa velocitat, 

“velocitat síncrona”, ja que d’una altra manera, s’anul·larien les forces electromotrius i les 

corrents secundaries. La diferència de velocitats dependrà del parell resistent que tingui de 

contrarestar. En buit, aquesta velocitat serà molt pròxima a la de sincronisme però, a mesura 

que s’incrementa la càrrega, la velocitat es redueix a la quantitat necessària perquè els corrents 

induïts aconsegueixin el valor que demana el parell. La caiguda de velocitat de buit a plena 

càrrega és molt reduïda, entorn del 2 al 5% de la velocitat de sincronisme. 

 

 

1.4. Característiques tècniques del motor   

1.4.1. Velocitat síncrona  

Es designa la velocitat síncrona com “ns”. Aquesta és la velocitat del camp magnètic creat per 

les corrents trifàsiques de l’estator. El seu valor, en revolucions per minut, serà: 

   
     

 
   [     ] 

Equació 1. Velocitat síncrona 

On: 

f1: Freqüència d’alimentació de l’estator (Hz) 

p: Nombre de parells de pols 

 

1.4.2. Lliscament 

Com s’ha dit anteriorment, la velocitat del rotor “n” serà un xic inferior a la de sincronisme. 

Aquesta diferència de velocitat s’anomena lliscament “s” i el definirem com: 

  
    

  
 

Equació 2. Lliscament 
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1.4.3. Velocitat del motor 

La velocitat del motor variarà de la velocitat síncrona segons el lliscament que tinguem en cada 

punt de càrrega. Com més càrrega tingui, més gran serà el lliscament i la velocitat del motor 

serà més inferior a la de sincronisme. 

  
    

 
 (   )   [     ] 

Equació 3. Velocitat del motor 

 

1.4.4. Freqüència del rotor 

Degut a la diferència de velocitat entre el camp magnètic (ns) i el rotor (n), les corrents que 

s’induiran en aquest últim tindran una freqüència diferent de l’alimentació de l’estator. Aquesta 

serà la freqüència en el rotor i la designem com “f2”:  

   
  (     )

  
                 [  ] 

Equació 4. Freqüència del rotor 

 

1.4.5. Força electromotriu induïda 

Un dels principis clau en el funcionament del motor és el fet d’induir una força electromotriu en 

el rotor, com s’ha explicat anteriorment. Aquesta força electromotriu F.E.M. es pot calcular per 

mitjà de la llei de Faraday. Aquesta llei simplificada i adaptada al motor és la següent: 

F.E.M. induïda en el estator: 

                     [ ] 

Equació 5. F.E.M. Induïda en el estator 

F.E.M. induïda en el rotor: 

                     [ ] 

Equació 6. F.E.M. Induïda en el rotor 

On: 

N1,N2 : Nº d’espires per fase 

ζ1, ζ2 : Factors de bobinat 

φ : Flux comú per pol 

 

1.4.6. Potència nominal 

La potència nominal és la potència útil que proporciona el motor en el seu eix mecànic en 

condicions nominals de funcionament, la qual està indicada en la seva placa de característiques. 



16 
 

Per una altra banda, depenent del rendiment del motor, amb una mateixa potència absorbida 

es pot tenir una potència útil diferent.  

Així doncs, la potència nominal es calcula amb la següent expressió: 

   √                  [ ] 
Equació 7. Potència nominal 

 

1.4.7. Potència activa 

La potència activa és l’absorbida pel motor i conté la suma de la potència útil transmesa en l’eix 

amb les diferents pèrdues que té el motor fins a arribar a l’eix. Per calcular la potència 

absorbida és necessari saber la intensitat consumida, el voltatge i el factor de potència de la 

màquina. Així doncs, es calcula amb la següent fórmula: 

  √                [ ] 

Equació 8. Potència activa 

On: 

V1 : Tensió d’alimentació del motor *V+ 

I1 : Intensitat de corrent del motor [I] 

cosϕ1: Factor de potencia 

 

1.4.8. Potència reactiva 

La potència reactiva és la que consumeix el motor a través de les impedàncies inductives que 

conté en forma de bobinats, estrictament necessaris per magnetitzar el motor. És una potència 

que no es transmet a l’eix mecànic, però que implica un augment de consum elèctric del motor. 

Per tant, s’intentarà que el consum de potència reactiva sigui el més baix possible. Aquest 

consum farà variar el factor de potència del motor, ja que fa augmentar l’angle de desfasament 

entre la tensió i corrent absorbit per aquest. L’expressió per quantificar aquesta potència és la 

següent: 

  √                [   ] 

Equació 9. Potència reactiva 

 

1.4.9. Potència aparent 

La potència aparent és la suma vectorial de la potència activa i la reactiva. És la que s’obté de les 

mesures de voltatge i intensitat, i servirà per fer diversos càlculs, com ara el factor de potència. 

La potència aparent doncs, es calcula de la següent forma: 

  √          [  ] 

Equació 10. Potència aparent 
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1.4.10. Factor de potència 

El factor de potència és el cosinus de l’angle format entre la tensió i el corrent d’alimentació del 

motor. També és la relació que hi ha entre la potència activa i l’aparent. Es pot calcular de 

diverses maneres amb expressions trigonomètriques, jugant amb els mòduls de les diferents 

potències comentades anteriorment. La més senzilla d’obtenir és la següent: 

     
 

 
 

Equació 11. Factor de potència 

 

1.4.11. Potència útil 

La potència útil és la potència absorbida que es transmet a l’eix del motor. En condicions 

nominals, la potència útil es pot considerar la potència nominal, per tant, serveix la mateixa 

definició que aquesta última. 

                  [ ] 

Equació 12. Potència útil 

 

1.4.12. Parell 

El parell és el moment de força que proporciona el motor en el seu eix. Aquest es treu de la 

relació entre la potència útil i la velocitat que assoleix el motor en aquest punt, expressada en 

radiants per segon. Així doncs, es pot calcular el parell de la següent manera: 

  
  

 
   [  ] 

Equació 13. Parell 

 

1.4.13. Rendiment 

El rendiment dóna la idea de la eficiència del motor, ja que és la relació entre la potència útil i la 

potència absorbida pel motor. Un motor amb el mínim de pèrdues possibles, permetrà obtenir 

un rendiment més elevat. Així doncs, el rendiment es calcula per mitjà de l’expressió: 

  
  

    
 

Equació 14. Rendiment 
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2. CATÀLEGS DE MOTORS D’INDUCCIÓ 

En el mercat existeixen molts fabricants de motors. Per a la seva comercialització, cada fabricant 

té el seu propi catàleg, on mostren les característiques més detallades que descriuen el motor 

exposat, amb la finalitat de què el comprador triï el més adient per l’aplicació desitjada. 

Per la realització d’aquest projecte hem triat el fabricant ABB Motors, perquè el seu catàleg ens 

proporciona les característiques necessàries per fer la parametrització del circuit equivalent. 

 

 

2.1. Característiques que ens facilita el fabricant 

De les característiques vistes en l’apartat “2.4 Característiques del Motor”, cada fabricant 

decideix quines són les més importants i les inclou en el catàleg. La figura 7, ens mostra 

aquestes característiques extretes d’un catàleg de ABB Motors. 

 

 

Figura 7. Característiques proporcionades pel catàleg de ABB Motors. 

En la següent taula s’identifica cada element de la figura 7. 

 

1. Potència nominal 

2. 
Codi de designació del fabricant 

3. 

4. Velocitat del motor 

5. Rendiment a plena càrrega 

6. Rendiment a ¾ de càrrega 

7. Factor de potència a plena càrrega 

8. Corrent nominal 

9. Coeficient entre el corrent d’arrancada i el 

corrent nominal 
 

 

10. Parell nominal 

11. Coeficient entre el parell d’arrancada i el parell 

nominal 

12. Coeficient entre el parell màxim i el parell 

nominal 

13. Moment d’inèrcia 

14. Pes 

15. Nivell de sonoritat 

16. Nº de pols i velocitat del motor 

17. Tensió i freqüència d’alimentació 

18. Eficiència del motor 
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2.2. Característiques indirectes que ens facilita el fabricant 

A partir de les característiques vistes en el punt anterior, podem trobar d’altres que determinin 

els punts de funcionament del motor. Aquestes característiques són: 

 El parell d’arrancada: s’obté de multiplicar el parell nominal [10] pel coeficient entre el 

parell d’arrancada i el parell nominal [11]. 

 El parell màxim: s’obté de multiplicar el parell nominal [10] pel coeficient entre el parell 

màxim i el parell nominal [12]. 

 El corrent d’arrancada: s’obté de multiplicar el corrent nominal [8] pel coeficient entre el 

corrent d’arrancada i el corrent nominal [9]. 

 

Aquests punts de funcionament, juntament amb els punts nominals, queden reflectits en les 

gràfiques de funcionament dels motors, incloses en els annexos. 

 

 
2.3. Classificació dels Motors d’Inducció 

Degut a la gran varietat d’aplicacions en què s’utilitza el motor d’inducció, aquest ha patit canvis 

per poder-se adaptar a l’aplicació desitjada, o s’ha dissenyat per aquest fet.  

Això porta a que existeixen nombroses formes de catalogar-los. A continuació es mostren les 

formes més usuals: 

 

2.3.1. Segons la connexió del rotor 

Com ja hem vist en l’apartat “2.2 Estructura”, segons la connexió del rotor tenim dos tipus de 

motors: 

 Motor amb rotor bobinat o d’anells. 

 Motor amb rotor en curtcircuit, o més conegut com rotor de gàbia d’esquirol, i la seva 

variant constructiva rotor de doble gàbia. 

 

2.3.2. Segons el número de parells de pols 

Aquest paràmetre condiciona la velocitat, com es demostra en “l’equació 1”. Segons el número 

de pols, hi hauran motors de diferents velocitats. Per exemple: 

 Motors de 2 pols, velocitat=3000 rpm (a freqüència industrial) 

 Motors de 4 pols, velocitat=1500 rpm (a freqüència industrial) 

 Motors de 6 pols, velocitat=1000 rpm (a freqüència industrial) 
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2.3.3. Segons la freqüència d’alimentació 

Aquest paràmetre, igual que el número de parells de pols, condiciona la velocitat del motor. 

Normalment hi ha motors alimentats a 50 Hz (freqüència industrial) o 60 Hz (freqüència 

especial). A partir “l’equació 1”, per diferents números de pols i a freqüència especial s’obtenen 

les següents velocitats: 

 Motors de 2 pols, velocitat=3600 rpm 

 Motors de 4 pols, velocitat=1800 rpm 

 Motors de 6 pols, velocitat=1200 rpm 

 

2.3.4. Segons la tensió d’alimentació 

Aquesta tensió condiciona la potència del motor, com es mostra “l’equació 8”. Si la potència 

requerida és petita, la tensió d’alimentació serà monofàsica, normalment 230V. 

Si la potència requerida és gran, la tensió d’alimentació serà trifàsica, normalment 400V. 

Per tant, segons aquest paràmetre es poden classificar: 

 Motors monofàsics, tensió d’alimentació 230V 

 Motors trifàsics, tensió d’alimentació 400V 

 

2.3.5. Segons la eficiència 

Aquest factor es defineix com l’eficiència que tenen els motors en transformar l’energia 

elèctrica en energia mecànica, segons aquest paràmetre es poden classificar els motos en tres 

classes: 

 EFF1, són els motors que redueixen les pèrdues d’energia fins al 40% 

 EFF2, són els motors que redueixen les pèrdues d’energia fins al 20% 

 EFF3, són els motors que ofereixen el rendiment més baix. 

 

Segons les classes internacionals d’eficiència (IE= eficiència internacional) 

 IE1, eficiència estàndard. Comparable a EFF2 

 IE2, eficiència alta. Comparable a EFF1 

 IE3, eficiència superior. 

 

 

2.4. Família de motors 

De les maneres vistes en el punt anterior de catalogar un motor, un exemple seria: 

 Motor amb rotor de simple gàbia, 4 pols, 50 Hz, 400V trifàsic, EFF1. 

Però aquesta catalogació pot referir-se a un motor o a una família de motors. 
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Definirem família de motors com aquells amb la mateixa catalogació però amb diferents 

característiques tècniques. Això s’aconsegueix variant la grandària del motor. 

Dins d’una família, els motors de volum reduït proporcionen poca potència, mentre que els 

motors de gran volum, proporcionen major potència.  

Aquesta variant constructiva donarà lloc a una gran varietat de motors de diferents potències 

dins d’una família. 

En aquest projecte s’han analitzat diferents tipus de famílies de motors per tal d’establir un 

sistema de càlcul que ens mostri com es comporta cada una d’elles. Les famílies analitzades són 

les següents: 

 Motors amb rotor de simple i doble gàbia, 2 pols, 50Hz, 400V trifàsic, EFF2. 

 Motors amb rotor de simple i doble gàbia, 4 pols, 50Hz, 400V trifàsic, EFF2. 

 Motors amb rotor de simple i doble gàbia, 6 pols, 50Hz, 400V trifàsic, EFF2. 

 Motors amb rotor de simple i doble gàbia, 4 pols, 50Hz, 400V trifàsic, EFF1. 
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3. CIRCUIT EQUIVALENT 

Com en la majoria de màquines elèctriques, es pot representar el motor d’inducció en un 
esquema equivalent simplificat, on s’observa els diferents paràmetres d’aquest, i el seu anàlisi 
ens servirà per efectuar els càlculs de balanç de potències, tensions, corrents i poder observar 
les corbes característiques de funcionament en règim permanent.  

Per representar el motor asíncron existeixen diferents models de circuits equivalents.  
 
3.1. Circuit equivalent clàssic 

Aquest circuit és el més senzill a nivell teòric i matemàtic, ja que no té en compte les pèrdues 
per fregaments ni les pèrdues addicionals, per aquest fet s’utilitza per obtenir uns valors 
aproximats del balanç de potències i de les característiques del motor. En el cas que es vulgui 
més precisió, es poden utilitzar els altres circuits descrits en els següents punts. 

El circuit equivalent clàssic està format per tres branques: la de rotor, la de buit i la d’estator. 
Cada una d’elles representa una part del motor.  

 
Figura 8. Circuit equivalent clàssic 

On: 

     : Tensió d’alimentació 

  : F.E.M. induïda en el rotor, referida a l’estator 

    : Corrent absorbit 

   
  : Corrent absorbit pel rotor, referit a l’estator 

    : Corrent per la branca de buit 

   : Resistència a l’estator 

    : Reactància de dispersió de l’estator 

  
  : Resistència del rotor, referida a l’estator 

   
  : Reactància de dispersió del rotor, referida a l’estator 

    : Resistència de pèrdues en el ferro 

   : Reactància magnetitzant 

 
Les equacions d’aquest circuit no estan exposades, perquè aquest circuit no s’ha fet servir per la 
elaboració d’aquest projecte. 
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3.2. Circuit equivalent de Simple Gàbia amb Rad al rotor. 

Aquest circuit té en compte les pèrdues per fregaments i les pèrdues addicionals. Per calcular-

les s’afegeixen unes resistències que permeten quantificar aquestes perdudes. 

En la branca de buit, en paral·lel a la resistència de pèrdues en el ferro i a la reactància 

magnetitzant, s’afegeix Rfreg, que serveix per calcular les pèrdues per fregaments com es veurà 

posteriorment en el balanç de potències. 

En la branca del rotor, en sèrie amb la resistència de rotor i la reactància de dispersió de rotor, 

s’afegeix Rad, que permet quantificar les pèrdues addicionals. Aquesta resistència també es pot 

afegir en la branca de l’estator, però no s’obtenen resultats tant bons com si s’afegeix en la 

branca del rotor. Per això el circuit equivalent s’anomena “Circuit equivalent de Simple Gàbia 

amb Rad al rotor”. 

 

Figura 9. Circuit equivalent Simple Gàbia amb Rad al rotor 

On: 

     : Tensió d’alimentació 

  : F.E.M. induïda en el rotor, referida a l’estator 

    : Corrent absorbit 

   
  : Corrent absorbit pel rotor, referit a l’estator 

    : Corrent per la branca de buit 

   : Resistència a l’estator 

    : Reactància de dispersió de l’estator 

  
  : Resistència del rotor, referida a l’estator 

    : Resistència de pèrdues addicionals 

   
  : Reactància de dispersió del rotor, referida a l’estator 

    : Resistència de pèrdues en el ferro 

      : Resistència de pèrdues per fregaments 

   : Reactància magnetitzant 

 

Aquest circuit és un dels que s’ha utilitzat en la anàlisis dels motors, com s’explicarà 

posteriorment. 
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3.2.1. Equacions del circuit equivalent de Simple Gàbia amb Rad al rotor. 

Igual que en qualsevol circuit elèctric, quan es calculen els seus paràmetres, primer s’agrupa els 
elements que estan en sèrie i en paral·lel simplificant el circuit; en aquest cas per les branques 
que disposa el circuit: 

 

Figura 10. Circuit simplificat 

 

On      serà l’impedància de l’estator i el seu valor sera: 

               [ ] 

Equació 15. Impedància del estator 

 

    serà l’impedància de buit, i s’obté fent el paral·lel dels elements que composen la branca, 

    
 

 
   

 
 

   
 

 
     

    [ ] 

Equació 16. Impedància de buit 

 

l’impedància del rotor     
 ,  

   
    

      
  

 

 
     

     [ ] 

Equació 17. Impedància del rotor. Simple Gàbia 

 

un cop trobades les impedaciens de cada branca, l’expressió de l’impedància equivalent del 

circuit és, 

        
       

 

       
    [ ] 

Equació 18. Impedància total del circuit 
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A partir de l’impedància equivalent del circuit i de la tensió d’alimentació, es calcula el corrent 

absorbit pel motor, el corrent d’estator. El mòdul d’aquest corrent servirà per calcular les 

pèrdues joule en l’estator, 

    
    

   
    [ ] 

Equació 19. Corrent d'estator 

 

Un cop conegut el corrent d’estator, es calcula la F.E.M. induída en el rotor, que juntament am 

l’impedància de rotor, servirà per calcular el corrent d’aquesta branca, 

       (       )    [ ] 

Equació 20. F.E.M. Induïda en el rotor 

   
  

 

   
      [ ] 

Equació 21. Corrent de rotor 

 

Amb aquest corrent ja es pot calcular les pèrdues joule en el rotor i les pèrdues adicionals. 

 

Un altre expressió que s’obte en aquest circuit és el corrent de buit, que es calcula a partir dels 

corrents d’estator i rotor. Aquesta expressió no ha estat utilitzada per fer l’anàlisi dels motors, ja 

que per calcular les pèrdues per fregaments i les pèrdues en el ferro s’ha utilitzat la F.E.M. 

induída en el rotor, com es podra veure en el balanç de potències. 

           
     [ ] 

Equació 22. Corrent de buit 

 

Un altre paràmetre és el lliscament de màxim parell, que servirà per calcular la velocitat de 

parell màxim, velocitat que gira el motor quan proporciona el màxim parell. 

Per calcular aquest lliscament, es farà el circuit equivalent Thévenin vist des del rotor, i partir de 

la impedància de Thévenin es calcula el seu valor, 
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Figura 11. Circuit equivalent Thevening vist des de el rotor. Simple Gàbia 

L’expressió que determina la impedància de Thévenin és: 

     
 

 
       

 
 

   
 

 
   

 
 

     

              [ ] 

Equació 23. Impedància de Thevening 

 

Per tant, l’expressió del lliscament de màxim parell serà: 

     
  

 

√(       )  (       
 ) 

 

Equació 24. Lliscament màxim. Simple Gàbia 

 

Amb aquest lliscament es calcula la velocitat de parell màxim. 

         (      ) 

Equació 25. Velocitat de parell màxim 
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Aquestes expressions són les que han sigut utilitzades en l’elaboració del full de càlcul, per la 

determinació d’aquest circuit equivalent. En un punt posterior s’explicarà l’elaboració d’aquest 

full. 

 

 

3.3. Circuit equivalent de Doble Gàbia amb Rad al rotor 

Aquest circuit, com el de Simple Gàbia, té en compte les pèrdues per fregaments i les pèrdues 

addicionals. Per calcular-les s’afegeix les mateixes resistències (     i       )  que aniran 

disposades de la mateix manera.  

    , com en el circuit anterior també és pot afegir en l’estator, però els resultats són més 

correctes si s’afegeix en el rotor. Per això aquest circuit se l’anomena “Circuit equivalent de 

Doble Gàbia amb Rad al rotor”. 

La diferència entre el circuit de doble gàbia i l’anterior de simple gàbia és que la resistència i la 

reactància que representen al rotor està constituïda per dues branques en paral·lel amb una 

resistència i una reactància, com es mostra en la següent figura. 

 

Figura 12. Circuit equivalent Doble Gàbia amb Rad al rotor. 

 

On: 

     : Tensió d’alimentació 

  : F.E.M. induïda en el rotor, referida a l’estator 

    : Segona F.E.M. induïda en el rotor 

    : Corrent absorbit 

   
  : Corrent absorbit pel rotor, referit a l’estator 

    
  : Corrent absorbit pel rotor, referit a l’estator. Branca 21 

    
  : Corrent absorbit pel rotor, referit a l’estator. Branca 22 

    : Corrent per la branca de buit 

   : Resistència a l’estator 

    : Reactància de dispersió de l’estator 

   
  : Resistència del rotor, referida a l’estator. Branca 21 

   
  : Resistència del rotor, referida a l’estator. Branca 22 
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    : Resistència de pèrdues addicionals 

    
  : Reactància de dispersió del rotor, referida a l’estator. Branca 21 

    
  : Reactància de dispersió del rotor, referida a l’estator. Branca 22 

    : Resistència de pèrdues en el ferro 

      : Resistència de pèrdues per fregaments 

   : Reactància magnetitzant 

 

Aquest circuit també s’ha utilitzat en la anàlisis dels motors, com es detalla en un punt 

posterior. 

 

3.3.1. Equacions del circuit equivalent de Doble Gàbia amb Rad al rotor. 

De la mateixa manera que en el circuit de Simple Gàbia, es simplifica el circuit com el de la 

figura 10, per calcular les impedàncies de cada branca. 

 

Figura 10. Circuit simplificat 

 

La impedància de l’estator i la impedància de buit tindran la mateixa expressió que en el circuit 

de Simple Gàbia, equació 15 i 16 respectivament. 

La impedància de rotor serà diferent, degut a la nova disposició. L’expressió vindrà determinada 

de fer el paral·lel de les dues branques. 

   
  

(
   

 

       
 )  (

   
 

       
 )

(
   

 

 
      

 )  (
   

 

 
      

 )
     

        
       [ ] 

Equació 26. Impedància de rotor. Doble Gàbia 

 

Agrupant les impedàncies per branques: 

   
  

    
      

 

    
      

      
        

        [ ] 

Equació 27. Impedància de rotor, agrupant branques. Doble Gàbia 
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Amb totes les impedàncies definides, la impedància equivalent del circuit, tindrà la mateixa 

expressió que  l’equació 18. 

Els corrents d’estator, de rotor i de buit, es calculen amb les mateixes expressions del circuit de 

Simple Gàbia. (Equacions 19, 21 i 22). 

La F.E.M. induïda en el rotor tindrà la mateixa expressió que el circuit vist anteriorment. 

(Equacions 20) 

En aquest circuit apareix una segona F.E.M. induïda en el rotor, degut a la caiguda de tensió que 

es produeix en la resistència addicional. Aquesta F.E.M.,      servirà per calcular els corrents que 

circulen per les branques en paral·lel del rotor, per posteriorment calcular les pèrdues joule en 

el rotor. 

      (       
 )     [ ] 

Equació 28. F.E.M. 2. Doble Gàbia 

    
  

   

    
      [ ] 

Equació 29. Corrent branca rotor 21 

    
  

   

    
      [ ] 

Equació 30. Corrent Branca de rotor 22 

 

 

El lliscament màxim es calcula de la mateixa manera que en el circuit de Simple Gàbia, a partir 

del circuit equivalent Thevening (figura 13).  
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Figura 13. Circuit equivalent Thevening vist des de el rotor. Doble Gàbia 

 

La diferent disposició que tenen els elements en el circuit de Doble Gàbia no afecta a la 

impedància de Thevening, ja que aquest circuit es fa vist des de el rotor, per tant la impedància 

de Thevening vista des de el rotor en el circuit de Doble Gàbia serà la mateixa que l’equació 23,  

i el lliscament tindrà la següent expressió: 

     
    

 

√(       )  (         
 )

 
 

Equació 31. Lliscament màxim. Doble Gàbia 

 

 

3.4. Balanç de potències 

El balanç de potències és el conjunt d’expressions on a partir d’algunes mesures i del circuit 

equivalent es poden calcular les diferents potències, absorbida, útil, el parell del motor, 

rendiment, etc. 

3.4.1. Potència absorbida 

En primer lloc tenim la potència absorbida, aquesta és la que consumirà el motor de la xarxa.  

     √                [ ] 

Equació 32. Potència absorbida 

 

3.4.2. Pèrdues joule en l’ estator 

La potència dissipada en forma de calor en la resistència dels bobinats de l’estator del motor, 
s’anomena Pèrdues Joule en l’estator, i es calculen de la següent forma, 

           
    [ ] 

Equació 33. Pèrdues joule en l'estator 
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3.4.3. Pèrdues en el ferro 

Les pèrdues en el ferro es troben tant en l’estator com en el rotor. La majoria d’aquestes però 

es situen en el estator, ja que les del rotor depenen de la velocitat relativa entre camp magnètic 

i rotor, sent minoritàries respecte les de l’estator. 

      
  

   
   [ ] 

Equació 34. Pèrdues en el ferro 

 

3.4.4. Potència síncrona 

La potència síncrona és la potència que es transmet al rotor. La podem calcular restant les 
pèrdues en l’estator a la potència absorbida. 

                  [ ] 

Equació 35. Potència síncrona 

 
3.4.5. Pèrdues joule en el rotor 

Igual que en l’estator, el rotor també té una resistència R’2. Aquesta resistència dissiparà 
energia en forma de calor, que es pot quantificar per mitjà de la intensitat en el rotor I’2 o a 
través de la potència síncrona i el lliscament. Segons el circuit equivalent la es calcula de 
diferent manera. 

Simple Gàbia 

        
    

          [ ] 

Equació 36. Pèrdues joule en el rotor. Simple Gàbia 

 

Doble Gàbia 

      (   
     

      
     

  )   [ ] 

Equació 37. Pèrdues joule en el rotor. Doble Gàbia 

 

3.4.6. Pèrdues per fregaments 

Les pèrdues per fregaments són degudes a la fricció del motor amb l’aire i a la fricció dels 
coixinets i mecanismes mòbils del motor. Aquestes augmenten amb la velocitat del motor. 

        
  

     
   [ ] 

Equació 38. Pèrdues per fregaments 
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3.4.7. Pèrdues addicionals en càrrega 

Aquestes són pèrdues per harmònics i corrents parasitaris que pot tenir el motor i tendeixen a 
augmentar proporcionalment al quadrat del corrent del rotor. 

            
     [ ] 

Equació 39. Pèrdues addicionals 

 

3.4.8. Potència útil 

Aquesta és la potència que proporcionarà el motor en el seu eix. Es calcula restant-li a la 
potència absorbida totes les pèrdues que té el motor. 

                                [ ] 

Equació 40. Potència útil 
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4. PROCÉS DE CÀLCUL PER DETERMINAR ELS DIFERENTS PARÀMETRES DEL 

CIRCUIT EQUIVALENT 

Per determinar els diferents paràmetres del circuit equivalent, així com el balanç de potències 

complert, utilitzarem un procés que utilitza les dades de funcionament del motor 

proporcionades pel fabricant en els seus catàlegs. 

Les dades que utilitzem són:  

  : Tensió d’alimentació 

  : Freqüència d’alimentació 

  : Nº de parell de pols 

   : Potència nominal 

  : Velocitat 

  : Rendiment 

     : Factor de potència 

   : Corrent nominal 

      : Quocient entre el corrent d’arrancada i el nominal 

      : Quocient entre el parell d’arrancada i el nominal 

        : Quocient entre el parell màxim i el nominal 

 

Determinar el circuit equivalent a partir d’aquestes dades és complex, ja que es tracta d’un 

sistema no lineal. Per resoldre aquest sistema ho farem mitjançant la funció “solve” del full de 

càlcul (Excell). 

Per utilitzar aquesta funció introduirem les dades vistes anteriorment amb unes restriccions per 

tal de poder resoldre el sistema. 

Aquestes restriccions seran a partir d’un marge d’error que ens prefixem i estaran aplicades en 

els següents paràmetres: 

   =       

       

          

        

           

           

             

 

On     ,    ,    ,    ,    ,     són els marges d’error prefixats per les diferents característiques de 

funcionament. 

Els altres paràmetres que utilitzarem són els elements del circuit equivalent, als quals els hi 

fixarem un marge (respecte d’uns valors inicials assignats) per a què la funció del full de càlcul 

pugui trobar la solució fixada. 
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Aquesta funció es basa amb el sistema de prova-error, on va comprovant diferents valors dels 

paràmetres del circuit equivalent fins a obtenir la solució desitjada amb els marges d’error 

prefixats. 

En el següent diagrama de blocs es veu el procés per obtenir el circuit equivalent a partir del les 

dades del catàleg. En aquest cas, és el diagrama corresponent a l’obtenció del circuit equivalent 

de Simple Gàbia. 

INICI

Modificar els 
marges 
d’error

Mostra la solució trobada

FI

Modificar el 
paràmetres del circuit 

equivalent

CARACTERISTIQUES DEL MOTOR
V, f , p, Pn , n , η , cosφ , In , Ia/IN ,Ta/Tn , Tmax/Tn 

DADES INICIALS DEL CIRCUIT EQUIVALENT
R1 , R’2 , Xd1 , X’d2 , Rfe , Xμ , Rfreg , Rad 

EQUACIONS DEL CIRCUIT EQUIVALENT
Per:   s = sn , s = 1 , s = sTmax 

Programar el mètode Nonlinear Putil = Pn , 
escollir els marges d’erros x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6

Evaluar el 
circuit

Canviar 
paràmetres

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Solució bona

Solució dolenta

0

10

 

Figura 14. Diagrama de blocs del procés de càlcul 
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Per explicar l’anterior diagrama de blocs ho farem mitjançat un exemple d’obtenció del circuit 

equivalent de Simple Gàbia d’un motor de 1500 W, que posteriorment ens servirà per comparar 

els resultats del mateix motor assajat al laboratori. 

 

 El bloc  0 representa l’obertura del full de càlcul, en aquest cas Excell. 

 

Imatge 1. Obertura de la fulla de càlcul 

 El bloc  1 és la introducció de les característiques del motor, a partir de les dades del 

catàleg, així com la connexió que utilitzarem. També introduïm el marges d’error prefixats 

inicialment. 

  

 

Imatge 2. Introducció de les dades del motor 
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 En el següent bloc (2) introduïm els valors dels elements de circuit equivalent. Aquests 

poden ser els que vulguem, ja que quan executem el full de càlcul, aquest ens indicarà si 

s’han d’incrementar o disminuir de valor. Si el motor analitzat s’ha estudiat al laboratori 

prèviament, o es coneix alguna dada del circuit equivalent, col·locarem aquesta dada com a 

valor inicial, obtenint així la solució amb una dada real del motor.  

A més a més, amb aquestes dades hi fixarem un marge de valors possibles, que serà el que 

utilitzarà el full de càlcul per obtenir la solució desitjada. 

 

Imatge 3. Introducció dels valors dels elements del circuit equivalent 

 Un cop introduïdes les dades del catàleg i el valor dels elements del circuit equivalent, el 

bloc 3 indica la introducció de les equacions del circuit equivalent en els tres punts de 

funcionament del motor: a) l’arrancada, b) el punt de lliscament de parell màxim i c) el punt 

de lliscament nominal. Aquestes equacions són les vistes en el punt “4.2.1. Equacions del 

circuit equivalent de Simple Gàbia amb Rad al rotor”.  

 

Imatge 4. Equacions del circuit equivalent 
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 El bloc 4 és la programació de la funció “solve” del full de càlcul, on indicarem: a) el valor 

que ha de tenir la solució final, en aquest cas Pn = Putil = 1500 W, b) els paràmetres del circuit 

equivalent amb els seus marges, i c) els marges d’error que pot admetre en les 

característiques de funcionament del motor respecte de les dades del catàleg. 

 

Imatge 5. Programació del mètode de resolució 

 El bloc 5 és l’avaluació de les dades obtingudes com a resultat. Si la solució és bona, 

continuarem amb el següent bloc; en cas contrari, haurem de refer la programació del full 

de càlcul. 

 

Imatge 6. Solució correcte 
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Imatge 7. Solució incorrecte 

 El bloc 7 indica la reprogramació del full de càlcul, podent fer-ho de dues maneres: a) 

mitjançant el bloc 8, on es modificaran els marges d’error de les característiques de 

funcionament del motor, o b) mitjançant el bloc 9, on es modificaran els marges o els 

elements del circuit equivalent. 

Un cop fetes aquestes correccions tornarem a avaluar el circuit i repetirem els passos 

anteriors fins a obtenir la solució correcta. 

 Si la solució compleix els requisits establerts, obtindrem els valors del circuit equivalent. 

Aquest fet està indicat en el bloc 6. 

 

 

Imatge 8. Resultats del solve 
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 L’últim bloc, el 10, és la finalització del procés de càlcul de la obtenció del circuit equivalent 

a partir de les característiques del motor. En la següent imatge es mostra el full de càlcul 

per analitzar un motor de 1500 W a partir del circuit equivalent de Simple Gàbia. 

 

Imatge 9. Full de càlcul complet 
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5. ANÀLISIS DELS CIRCUITS EQUIVALENTS, MITJANÇANT EL FULL DE CÀLCUL 

Per comprovar que amb el procés de càlcul descrit en el punt anterior s’obté pràcticament el 

mateix resultat que si s’assagés un motor al laboratori, compararem els resultats obtinguts de 

l’assaig d’un motor al laboratori amb els resultats obtinguts d’analitzar el mateix motor amb el 

full de càlcul elaborat. En aquest cas, ho farem amb dos circuits equivalents: el de Simple Gàbia i 

el de Doble Gàbia.  

 

5.1. Anàlisis d’un Motor de 1500 W 

El motor analitzat és: 

 MOTOR ABB 1500 W , 230 V , 50 Hz , 4 Pols , EFF2  

En el laboratori se li van fer els següents assajos. 

o Mesura de la resistència dels debanats. 

o Assaig en curt circuit. 

o Assaig en buit. 

Les dades d’aquest assajos han sigut facilitades pel Departament d’Enginyeria Elèctrica, i els 

resultats es comparen amb els obtinguts amb l’anàlisi mitjançant el full de càlcul. 

En la Gràfica 1, es comparan el balanç de pèrdues que es van obtenir d’analitzar el motor al 

laboratori (Real), amb el full de càlcul de Simple Gàbia (SC) i el de Doble Gàbia (DC). S’observa 

que les pèrdues tenen un valor similar amb una diferència inferior al 5%. 

 

Gràfica 1. Comparació de pèrdues d’un motor de 1500W 
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Un altre forma de comprovar la validesa del procediment desenvolupat és mitjançant l’obtenció 

de  les corbes característiques del motor. En les següents gràfiques es mostren aquestes corbes, 

comparant els resultat obtinguts utilitzant els paràmetres del circuit equivalent a partir d’assaig 

de laboratori (Real), i els obtinguts del full de càlcul, circuit de Simple Gàbia (SC) i el de Doble 

Gàbia (DC), amb els punts de funcionament proporcionats per el fabricant (Catàleg)  també 

representats en les corbes. 

La Gràfica 2 ens mostra el comportament del parell del motor, des del moment de l’arrancada 

fins la velocitat síncrona. S’observa que pràcticament tenim el mateix resultat en les 3 formes 

utilitzades per analitzar del motor, amb un error inferior al 2% de les dades extretes del catàleg, 

tant en l’arrancada com en el punt de màxim parell. 

 

Gràfica 2. Parell-Velocitat Motor 1500W 

En la Gràfica 3, observem l’evolució del corrent en funció de la velocitat. S’observa també que 

pràcticament obtenim el mateix resultat en les 3 formes analitzades del motor, amb un marge 

inferior del 2% amb les dades extretes del catàleg. 
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Gràfica 3. Corrent-Velocitat Motor 1500W 

La Gràfica 4 i la Gràfica 5 visualitzem el factor de potència i el rendiment, respectivament, en 

funció de l’índex de càrrega. De la mateixa manera que amb les corbes característiques 

anteriors, s’observa que amb les tres formes utilitzades, obtenim pràcticament el mateix 

resultat. 

 

Gràfica 4. Factor de Potència-Índex de càrrega Motor 1500W 
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Gràfica 5. Rendiment-Índex de càrrega Motor 1500W 

Per tant, amb el procés de càlcul explicat en el punt anterior, obtenim pràcticament el mateix 

resultat com si l’assaig del motor s’hagués realitzat en el laboratori. 

 

 

5.2. Anàlisis d’una família de motors 

Un cop vist que el mètode desenvolupat proporciona resultats satisfactoris, s’han analitzat 

quatre famílies de motors per veure el seu comportament. Els motors analitzats tindran les 

següents potències (kW): 

0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 

15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

110 132 160 200 250 315 355 400  

A cada motor s’ha aplicat el procés explicat anteriorment pels dos circuits equivalents estudiats 

en aquest projecte. 
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5.2.1. Família de Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 4 Pols, EFF2 

Durant l’anàlisi amb el circuit equivalent de Simple Gàbia, ens vam donar compte que a partir 

d’una certa potència, els resultats que s’obtenien no eren lògics i no seguien la tendència vista 

fins arribar aquest punt. Per aquest motiu l’anàlisi amb aquest circuit està realitzat fins el motor 

de 110 kW, gràfica 6. En canvi, amb el circuit equivalent de Doble Gàbia, els resultats obtinguts 

segueixen una tendència, com es veu en la gràfica 7. 

 

Gràfica 6. Distribució de Pèrdues. Simple Gàbia. 4P - EFF2 

 
Gràfica 7. Distribució de Pèrdues. Doble Gàbia. 4P - EFF2 
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Comparant les dues distribucions, s’observa que en el circuit equivalent de Simple Gàbia a partir 

dels 30 kW, els resultats que s’obtenen no segueixen la tendència vista fins arribar aquesta 

potència, en canvi, amb el circuit de Doble Gàbia els resultats segueixen la mateixa tendència en 

tots els motors analitzats. 

Aquest fet es veu més reflectit si comparem cada una de les pèrdues per separat, on s’observa 

clarament que les pèrdues en ambdós circuits tenen pràcticament el mateix valor fins arribar a 

el motor de 30 kW. 

 

Gràfica 8. Pèrdues Joule Estator. Simple i Doble Gàbia. 4P - EFF2 

 

Gràfica 9. Pèrdues Joule Rotor. Simple i Doble Gàbia. 4P - EFF2 
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Gràfica 10. Pèrdues Addicionals. Simple i Doble Gàbia. 4P - EFF2 

 

 

Gràfica 11. Pèrdues en el Ferro. Simple i Doble Gàbia. 4P - EFF2 
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Gràfica 12. Pèrdues per Fregaments. Simple i Doble Gàbia. 4P - EFF2 

 

5.2.2. Família de Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 2 Pols, EFF2 

En aquesta família a l’igual que a l’anterior, a partir d’una certa potència els resultats obtinguts 

mitjançant l’anàlisi del circuit equivalent de Simple Gàbia no són coherents. 

 

Gràfica 13. Distribució de Pèrdues. Simple Gàbia. 2P - EFF2 
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Gràfica 14. Distribució de Pèrdues. Doble Gàbia. 2P - EFF2 

Per veure millor a partir de quina potència els resultats amb el circuit equivalent de Simple 

Gàbia deixen de ser correctes, compararem les pèrdues per separat, i es mostraran les gràfiques 

que més evidencien aquest fet. S’observa que fins els 30 kW, obtenim pràcticament els 

mateixos resultats, a l’igual que en la família anterior. 

 
Gràfica 15. Pèrdues Joule Rotor. Simple i Doble Gàbia. 2P - EFF2 
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Gràfica 16. Pèrdues Joule Rotor. Simple i Doble Gàbia. 2P - EFF2 

 

5.2.3. Família de Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 6 Pols, EFF2 

En aquesta família observant les dues distribucions de pèrdues, es veu clarament que a partir 

dels 15 kW amb el circuit equivalent de Simple Gàbia, els resultats obtinguts deixen de seguir la 

tendència vista fins aquesta potència, o la vista amb el circuit equivalent de Doble Gàbia. La 

“Gràfica 19. Pèrdues Joule Estator. Simple i Doble Gàbia. 6P - EFF2” evidencia aquest fet. 

 

Gràfica 17. Distribució de Pèrdues. Simple Gàbia. 6P - EFF2 
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Gràfica 18. Distribució de Pèrdues. Doble Gàbia. 6P - EFF2 

 
 

 

Gràfica 19. Pèrdues Joule Estator. Simple i Doble Gàbia. 6P - EFF2 
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5.2.4. Família de Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 4 Pols, EFF1 

En l’anàlisi d’aquesta família de motors, de la mateixa manera que en l’anàlisi de les famílies 

anteriors, els resultats obtinguts amb el model de circuit equivalent de Simple Gàbia deixen de 

ser coherents a partir d’una certa potència. 

 

 

Gràfica 20. Distribució de Pèrdues. Simple Gàbia. 4P - EFF1 

 

 

Gràfica 21. Distribució de Pèrdues. Doble Gàbia. 4P - EFF1 
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Aquest fet es veu clarament si comparem les pèrdues en ambdós circuits, on s’observa que a 

partir del motor de 15 kW, els resultats del circuit equivalent de Simple Gàbia no segueixen la 

tendència observada fins aquest punt. 

 

 
Gràfica 22. Pèrdues Addicionals. Simple i Doble Gàbia. 4P -  EFF1 

 

 
Gràfica 23. Pèrdues en el Ferro. Simple i Doble Gàbia. 4P -  EFF1 
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6. COMPARACIÓ DE FAMILIES DE MOTORS 

Un cop analitzades les famílies en el punt anterior, farem un comparació entre elles per veure 

quines diferències presenten en el seu funcionament, segons l’anàlisi efectuat. 

Aquesta comparació la farem a partir dels resultats obtinguts amb el circuit equivalent de Doble 

Gàbia, ja que hem comprovat que s’obtenen millors resultats per totes les potències de la 

família de motors. 

 

 

6.1. Comparació de famílies de diferents eficiències 

En aquest punt compararem motors de mateixa potència però de diferent eficiència. Les 

famílies comparades són: 

 Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 4 Pols, EFF1  

 Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 4 Pols, EFF2  

Els resultats obtinguts d’aquesta comparació es mostren en les gràfiques següents: 

 

Gràfica 24. Pèrdues Joule Estator. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2 
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Gràfica 25. Pèrdues Joule Rotor. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2 

 

 

Gràfica 26. Pèrdues Addicionals. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2 
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Gràfica 27. Pèrdues en el Ferro. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2 

 

 

Gràfica 28. Pèrdues per Fregaments. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2 
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D’aquestes gràfiques deduïm que els motors de major eficiència tenen unes pèrdues joule a 

l’estator més elevades, però aquest fet es compensa per la resta de pèrdues que tenen un valor 

més baix que els motor de menor eficiència, fent que el rendiment dels motors EFF1 sigui més 

elevat. 

La Gràfica 26 Pèrdues Addicionals. Doble Gàbia. 4P - EFF1 i EFF2, ens mostra la evolució de les 

pèrdues addicionals. D’aquesta gràfica deduïm que els motors de menor eficiència (EFF2) tenen 

més harmònics i corrents parasitaris, perquè tenen unes majors pèrdues addicionals.  

 

 

6.2. Comparació de famílies de diferents número de pols 

En aquest punt compararem motors de mateixa potència però de diferent número de pols. Les 

famílies comparades són: 

 Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 2 Pols, EFF2  

 Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 4 Pols, EFF2  

 Motors ABB de 400 V, 50 Hz, 6 Pols, EFF2  

Els resultats obtinguts d’aquesta comparació es mostren en les gràfiques següents: 

 

Gràfica 29. Pèrdues Joule Rotor. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P 
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Gràfica 30. Pèrdues Joule Estator. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P 

 

 

 

Gràfica 31. Pèrdues per Fregaments. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P 
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Gràfica 32. Pèrdues en el Ferro. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P 

 

 

 

Gràfica 33. Pèrdues Addicionals. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P 
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La Gràfica 31. Pèrdues per Fregaments. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P, reafirma els bons 

resultats que s’han obtingut amb el circuit equivalent de Doble Gàbia. En aquesta gràfica 

s’observa que els motors de més velocitat, és a dir, de menor número de pols, tenen més 

pèrdues per fregaments, pèrdues proporcionals a la velocitat.  

La Gràfica 33. Pèrdues Addicionals. Doble Gàbia. EFF2 - 2P, 4P i 6P, ens mostra que el número de 

pols influeix considerablement en aquestes pèrdues, així, quan més pols disposi el motor, 

menors seran les pèrdues. Per tant, deduïm que els harmònics i els corrents parasitaris, és a dir, 

les pèrdues addicionals, augmenten amb la velocitat. 

 

 

En l’àmbit general, en totes les famílies analitzades s’observa que a mesura que la potència del 

motor augmenta, les pèrdues per fregaments, les pèrdues en el ferro i les pèrdues addicionals 

augmenten en tant per cent, sent aquestes pèrdues proporcionals a la potència del motor. 
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7. ESTUDI ECONÒMIC DEL MÈTODE D’ANÀLISI UTILITZAT 

En aquest apart farem un estudi econòmic de l’anàlisi de motors mitjançant el full de càlcul.  

Per fer-ho, comparem el que costa analitzar una família de motors al laboratori, incloent els 

equips i el temps necessari per fer l’anàlisi, amb el temps invertit a fer el full de càlcul i 

posteriorment analitzar la mateixa família de motors, a partir del preu estimat per hora del 

salari d’un Enginyer Tècnic. 

L’estudi econòmic per fer l’anàlisi dels motors en el laboratori ha estat extret del següent PFC: 

“Análisis de diferentes procedimientos y ensayos para la determinación del rendimiento en 

motores de inducción trifásicos” fet per Noelia Álvarez Fernández. 

En ell es realitza el pressupost de diferents bancs d’assajos per diferents grups de motors. En 

aquest projecte hem afegit també el temps que es triga a fer cada assaig. 

Els bancs d’assajos pressupostats són pels següents grups de motors: 

 El primer grup comprèn els motors entre 0.75 kW i 7.5 kW. (8 motors) 

 El segon grup comprèn els motors entre 11 kW i 30 kW. (5 motors) 

 El tercer grup comprèn els motors entre 37 kW i 90 kW. (5 motors) 

Per realitzar l’anàlisi d’un motor al laboratori s’ha estimat que es triga 1 hora i 30 minuts, temps 

dedicat a preparar i connectar el motor per realitzar els diferents assajos. 

El preu per hora d’un Enginyer Tècnic, s’ha estimat a partir del grup de cotització de la seguretat 

social, en la següent figura es mostra els diferents grups: 

 
Figura 15. Grups de Cotització 

Els Enginyers Tècnics es troben en el grup 2. Agafant la base màxima de cotització i per una 

jornada laboral de 40 hores, el preu per hora és de  
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De les dades anteriors realitzem els següents estudis econòmics: 

7.1. Estudi econòmic per analitzar motors al laboratori 

Les següents figures s’han extret del PFC esmentat anteriorment, on ens mostren els equips 

necessaris i el cost d’aquest, que composaran el banc de proves per poder realitzar els diferents 

assajos. 

 

Figura 16. Cost del banc de proves per assajar motors de 0.75 kW a 7.5 kW 

 

Figura 17. Cost del banc de proves per assajar motors de 11 kW a 30 kW 

 

Figura 18. Cost del banc de proves per assajar motors de 37 kW a 90 kW 
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Amb aquests 3 bancs de proves podem assajar 18 motors, per tant, el temps necessari per 
analitzar aquests motors és de, 

              
     

     
          

i el cost de realitzar aquestes proves és de: 

            
 

    
       

 
El cost total per analitzar els 18 motors serà: 
 
  Preu (€) 

Banc de proves per a motors de 0.75 kW a 7.5 kW  30.372 

Banc de proves per a motors de 11 kW a 30 kW  32.536 

Banc de proves per a motors de 37 kW a 90 kW  40.596 

Cost d’assajar 18 motors  540 

 Cost total 104.044 

 
 
7.2. Estudi econòmic per analitzar motors amb el full de càlcul 

En aquest estudi inclourem els elements necessaris per realitzar el full de càlcul, així com el 

temps que es necessita per elaborar-lo i el temps que es triga a analitzar un motor. 

Per poder realitzar el full de càlcul, prèviament es necessiten dos elements: un ordinador i un 

processador de textos, el cost d’aquests dos elements és: 

 Ordinador: 800 € 

 Microsoft Office Professional 2010: 499 € 

La realització del full càlcul, explicat en el punt “5 Procés de càlcul per determinar els diferents 

paràmetres del circuit equivalent”, i la posterior verificació de l’obtenció de resultats correctes, 

punt “6.1 Anàlisis d’un motor de 1500 W”, s’ha trigat 10 hores, per tant, el cost de realització és: 

            
 

    
       

L’anàlisi d’un motor utilitzant aquesta eina és de 45 minuts, així el temps necessari per analitzar 
aquesta família es: 
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i el cost de realitzar aquestes proves és de: 

              
 

    
       

 

El cost total per analitzar els 18 motors serà: 
 
  Preu (€) 

Ordinador  800 

Microsoft Office Professional 2010  499 

Realització del full càlcul  200 

Cost d’assajar 18 motors  270 

 Cost total 1.769 

 
 
7.3. Comparació de costos 

Dels estudis realitzats observem dos fets significatius, el més evident és la diferencia de cost 
total de ambdós mètodes: el cost d’analitzar 18 motors al laboratori és de 104.044 €, mentre 
que el cost d’analitzar els mateixos motors mitjançant el full de càlcul és de 1.769 €, això 
comporta una diferència de costos de 102.275 €, és a dir, un estalvi del 98.3% utilitzant el full de 
càlcul. 

L’altre fet significatiu és el temps que es triga a realitzar aquest anàlisis en ambdós mètodes. 
Analitzar 18 motors al laboratori requereix un temps de 27 hores, mentre que fer-ho amb el full 
de càlcul requereix un temps 13 hores i mitja, de manera que el cost d’analitzar un motor amb 
aquest últim mètode és la meitat de realitzar-ho en el laboratori. 
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8. UTILITITAT 

En aquest punt pretenc explicar quina és la utilitat d’analitzar un motor en general, la diferència 

de fer-ho en un laboratori o amb un full de càlcul, i un cop s’ha analitzat el motor i s’han 

obtingut els resultats pertinents, què podem fer amb aquests resultats. 

Un motor és una màquina elèctrica i, com a tal, la podem representar mitjançant un circuit 

equivalent, com s’ha explicat en punts anteriors. Trobar els paràmetres d’aquest circuit 

mitjançant l’anàlisi del motor ens és útil per saber com es comporta el motor en diferents 

estats, per exemple en l’arrancada, mitjançant l’anàlisi podem determinar si el motor arrancarà 

o no, segons la càrrega que li apliquem, i un cop en funcionament quin és el màxim parell que 

ens pot proporcionar. 

La diferència de fer-ho en un laboratori o amb un full de càlcul queda plasmada en el punt 

anterior, on s’ha vist que analitzar un motor mitjançant un full de càlcul és més econòmic que 

fer-ho en un laboratori. Si dia encara es fan assajos en laboratoris, és perquè en aquest es 

poden tenir en compte paràmetres que no es poden programar en un full de càlcul, els quals 

afecten directament al funcionament del motor, com poden ser la temperatura o les hores de 

funcionament del motor. Cal tenir sempre present, a més, que un assaig directe al laboratori 

sempre proporcionarà resultats més fiables que un procediment de càlcul teòric. 

La obtenció del circuit equivalent ens permet veure com es comporta el motor segons la 

velocitat en què estigui girant. Mitjançant les corbes característiques, podem observar el parell 

entregat, el corrent absorbit, el rendiment, etc. en funció d’aquesta velocitat. 

Una altra utilitat que té la obtenció d’aquest circuit és poder simular condicions de 

funcionament, per exemple sobretensions, podent així calcular el corrent que circula pel motor. 

Així mateix, mitjançant uns altres càlculs, es pot comprovar si els fils de coure dels 

enrotllaments suporten aquest corrent, sense la necessitat de fer-ho en el laboratori, estalviar-

nos la possible destrucció de la màquina. 

Un bon anàlisis del motor és implementar ambdós mètodes, primer mitjançant el full de càlcul 

per tenir un idea de com es comportarà el motor i poder calcular diferents condicions de 

funcionament i, després, fer l’anàlisi en el laboratori, simulant les condicions de treball, per 

exemple incrementar la temperatura ambient o aplicar-li sobretensions sense necessitat de 

destruir el motor (perquè prèviament s’haurà calculat quina és la màxima sobretensió que pot 

suportar).  
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CONCLUSIONS 

En la introducció general sobre el motor d’inducció, s’ha vist que és el motor més àmpliament 

utilitzat en la indústria.  

S’ha vist també, com està estructurat el motor i quin és el seu principi de funcionament. D’aquí 

hem definit les característiques tècniques que descriu el funcionament del motor i quines d’elles 

ens proporcionen directa o indirectament els fabricants en els seus catàlegs. 

Degut a la gran varietat d’aplicacions en què s’utilitza el motor d’inducció, hi han diferents tipus 

de motors, aquest fet ens ha comportat a fer una catalogació d’aquests, segons diferents 

paràmetres: a) paràmetres constructius, motors amb diferents rotors i diferents número de 

pols, b) paràmetres de tensió i freqüència d’alimentació i c) paràmetres d’eficiència del motor. 

Seguidament, s’ha definit el que és una família de motors, que són aquells amb la mateixa 

catalogació però amb diferents característiques tècniques. 

Com a màquina elèctrica, el motor d’inducció es pot representar mitjançant un circuit 

equivalent, i s’han analitzat 2 circuits: el circuit equivalent de Simple Gàbia amb Rad al rotor i el 

circuit equivalent de Doble Gàbia amb Rad al rotor. Aquests circuits equivalents permeten 

efectuar un balanç de potències complert, ja que inclouen les pèrdues per fregaments i les 

pèrdues addicionals en càrrega. 

El procés de càlcul elaborat permet determinar els circuits nomenats anteriorment; 

seguidament s’ha analitzat un motor mitjançant aquest sistema i s’ha comparat amb l’assaig 

realitzat al laboratori del mateix motor. En aquest punt hem vist que s’obtenen pràcticament els 

mateixos resultats en els dos mètodes. 

Vist que el mètode amb el full de càlcul s’obtenien bons resultats, s’ha analitzat diferents 

famílies de motors, on s’ha comprovat que el circuit equivalent de Simple Gàbia és vàlid fins a 

potències de 15 kW a 30 kW, després els resultats que s’obtenen deixen de ser òptims. 

El següent que s’ha fet és comparar les famílies analitzades anteriorment amb el model del 

circuit equivalent de Doble Gàbia, ja que ens ha permès analitzar tots els motors que composen 

la família. Aquesta comparació l’hem feta amb 2 famílies de motors de diferent eficiència i amb 

3 famílies de motors de diferents número de pols. 

S’ha comprovat que els motors de major eficiència tenen unes pèrdues joule al estator més 

elevades, però la resta de pèrdues són més baixes, el que fa que tinguin un rendiment més 

elevat. 

Respecte la comparació amb famílies de motors amb diferents número de pols, s’ha pogut 

comprovar que l’anàlisi realitzat amb el full de càlcul amb el circuit equivalent de Doble Gàbia 

s’han obtingut resultats coherents, aquest fet s’ha vist en la gràfica de pèrdues per fregaments, 

on es veu que els motors de més velocitat, és a dir, menys número de pols, tenen més pèrdues 

d’aquest tipus, ja que aquestes pèrdues són proporcionals a la velocitat. 
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Una altra conclusió que s’obté és que a mesura que la potència del motor augmenta, les 

pèrdues per fregaments, les pèrdues en el ferro i les pèrdues addicionals augmenten, sent 

aquestes pèrdues proporcionals a la potència del motor. 

Vist que amb el mètode del full de càlcul s’obtenen bons resultats, s’ha realitzat un estudi 

econòmic comparant el que costa analitzar una família de motors al laboratori amb el que costa 

analitzar una família de motors amb el full de càlcul. El resultat obtingut és que el cost 

d’analitzar una família de motors utilitzant el full de càlcul és un 98.3% inferior d’assajar la 

mateixa família al laboratori. 

Per últim, s’ha explicat la utilitat d’analitzar un motor, la diferència que hi ha en fer-ho en un 

laboratori o mitjançant un full de càlcul i el que es pot fer amb els resultats obtinguts. 

En aquest punt s’ha assenyalat que un bon anàlisis és la implementació de ambdós mètodes, 

pels motius que s’han exposat. 
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CD AMB LA DOCUMENTACIÓ DEL PFC 

En aquest CD s’inclou la present memòria, això com els resultats dels anàlisis de les 4 famílies 

amb la comparació corresponent. 

L’anàlisi per determinar el circuit equivalent explicat en el punt 5 i la verificació dels resultats 

explicat en el punt 6.1, també s’inclouen en aquest CD. 
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