
La potència elèctrica en CA 

 

Quan un corrent elèctric flueix en un circuit, pot transferir energia en fer 

un treball mecànic o termodinàmic. Els dispositius converteixen l'energia 

elèctrica de moltes maneres útils, com calor, llum (làmpada incandescent), 

moviment (motor elèctric), so (altaveu) o processos químics. 

 

Considerem un circuit de C.A. en què el corrent i la tensió tenen un 
desfasament φ . Es defineix component activa de la intensitat, I a , a la 
component d'aquesta que està en fase amb la tensió, i component reactiva, I r , 
a la que està en quadratura amb ella (vegeu Figura 1). Els seus valors són: 

 

 
 

 

El producte de la intensitat, I , i les dels seus components activa, I a , i reactiva, 
I r , per la tensió, V , dóna com a resultat les potències aparent (S) , activa (P) i 
reactiva (Q) , respectivament: 

 
 

 
 

Potència activa 

És la potència que representa la capacitat d'un circuit per a realitzar un 

procés de transformació de l'energia elèctrica en treball. 

 

Es designa amb la lletra P i es mesura en watts (W) . 

 

Resultat que indica que la potència activa és deguda als elements resistius. 

 

 

 



Potència reactiva 

Aquesta potència només apareixerà quan hi hagi bobines o condensadors 

en els circuits. Es mesura en Voltampere reactiu (VAr) i es designa amb la 

lletra Q . 

                                 

         

         

 

 

 

Potència aparent 

La potència aparent (S) d'un circuit elèctric de corrent altern, és la suma 

(vectorial) de la potència que dissipa aquest circuit i es transforma en 

calor o treball (coneguda com a potència activa) i la potència utilitzada per a 

la formació dels camps elèctric i magnètic dels seus components que 

fluctuarà entre aquests components i la font d'energia (coneguda com a 

potència reactiva). 

 

La potencia aparent no és totalment "útil", excepte quan el factor de 

potencia és 1 (cos φ = 1). Això ens assenyala que la xarxa d'alimentació d'un 

circuit no només ha de satisfer l'energia consumida pels elements resistius, 

sinó que també ha de comptar amb la que s’"emmagatzemarà" a les bobines i 

condensadors. 

Atès que la potència activa P és la que defineix el treball útil a la instal·lació 

(necessitats de l'edifici o planta industrial) podem considerar-la fixa. Per tant a 

major potència reactiva Q, major potència aparent S i per tant major circulació 

d'intensitat per la instal·lació elèctrica. 

 

És a dir, si en una instal·lació elèctrica té molta potència reactiva Q, fa que la 

intensitat que circula sigui més gran que la necessària per al treball útil 

demandat. Això suposa haver d’instal·lar cables de major secció (augment 

del preu de la instal·lació) i pagar més diners per la potència consumida a 

la factura de la llum. 

 

Per evitar els efectes perjudicials indicats es realitza la compensació de la 

reactiva. 



  

Atès que normalment en les instal·lacions elèctriques existeixen més bobines 

que condensadors, se solen usar bateries de condensadors per compensar 

l'energia reactiva que demanden els equips instal·lats. Recordeu que els 

condensadors desfasen la i respecte la v just al revés que les bobines, per tant, 

es poden compensar. 

 
 
Se la designa amb la lletra S i es mesura en Voltampere (VA) 

La fórmula de la potència aparent és: 
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Representació gràfica de les 3 potències: 

 

 


