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Tria una de les dues opcions i contesta només les qüestions i el problema corresponents a l’opció 
seleccionada. Cada qüestió val 1.25 punts, i el problema, 5 punts. Els errors de concepte invalidaran 
la resposta, i ja no es puntuarà, encara que hi hagi encerts parcials. Cada error en les unitats o cada 
unitat no posada es penalitzarà amb 0.5 punts. 
 
OPCIÓ A 
 
 
Qüestions  
 
1. Una instal·lació elèctrica està realitzada amb fil de coure de ρ = 1.72 10-8 Ωm de 2 
mm2 de secció i 300 m de longitud. Determina l’energia perduda durant 1 hora de 
funcionament si hi circulen 2 A i també la càrrega que ha travessat el fil en aquest 
temps.  
 
2. Dos conductors de gran longitud situats paral·lelament i separats 40 cm són travessats 
per corrents de 18 A i 25 A respectivament en el mateix sentit. Calcula la força per 
unitat de longitud existent entre un i altre.  
 
3. Un motor asíncron monofàsic de 0.75 CV, 230 V, cos ϕ = 0.8, 50 Hz, 2900 rpm i 
rendiment a plena càrrega del 82% es connecta a una tensió de 230 V, 50 Hz. Calcula, 
funcionant a plena càrrega, la potència absorbida, la intensitat de corrent i el moment de 
rotació. 
 
4. Què és un circuit oscil· lador?  
 
Problema 
 
En el circuit de la figura, si 

voltsttV )100cos(2192)( π= , es demana: 
 
a) Inductància de la bobina L i capacitat del 
condensador C. (0.5 punts) 
b) Valors eficaços dels corrents I, I1, I2 i I3. 
Indicar també l’angle o fase dels corrents 
esmentats. (2 punts) 
c) Potència activa consumida pel circuit així 
com el factor de potència. (1 punt) 
d) Si es vol tenir un factor de potència de 0.9 
col·locant un condensador en paral·lel a la font 
V, quin valor ha de tenir aquest condensador? 
(1.5 punts) 

 
 
 
 

 



 

 
OPCIÓ B 
 
 
Qüestions  
 
1. Tenim dues càrregues, una de 10 mC i l’altra de -10 mC. La positiva es troba situada 
al punt (2,0) sobre el pla XY. Si al punt (7,5) el potencial és nul, on ha d’estar situada la 
càrrega de -10 mC?   
 
 
2. Calcula la impedància (resistència i 
reactància) que hi ha entre A i B a una 
freqüència de 1500 Hz. 
 
En aquest cas, el conjunt de la bobina i el 
condensador es comporta com una bobina 
o com un condensador? De quin valor? 

 
 

 
 
3. Una càrrega positiva (q) amb velocitat (v = 3 
m/s) en direcció i sentit tal com es mostra a la 
figura, es veu sotmesa a un camp magnètic en 
direcció i sentit tal com també es mostra a la figura.  
Podries descriure la trajectòria que seguirà la 
càrrega? 
  

 
4. Quants tipus de pèrdues hi ha en una màquina elèctrica? Enumera-les i descriu-les 
molt breument. 
 
 
Problema 
 
En el següent circuit, es demana: 
 

a) Tensions VAB, VAC i VCB. (1.5 punts) 
b) La intensitat I que travessa la resistència de 3 
Ω. (1 punt) 
c) Potències a les fonts de tensió, indicant si són 
dissipades o entregades al circuit. (1.5 punts) 
d) Potències dissipades a les resistències i 
balanç energètic. (1 punt) 

 

 
 

 


