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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. Tenim tres càrregues, q1, q2 i q3, als punts A, B i C 
respectivament, que formen un triangle tal com es 
mostra a la figura. Les càrregues q1 i q2 són iguals i 

de valor +3µC, q3 val +1µC. Determina quina força 

actua damunt una càrrega Q de +2µC situada a 
l’origen de coordenades.   
 
2. Quina condició s’ha de complir perquè una càrrega elèctrica que es mou amb velocitat 
r
vque entra en una zona on hi ha un camp magnètic 

r
B no canviï el seu estat de moviment, és 

a dir, segueixi amb la mateixa velocitat 
r
v ? Raona la resposta. 

  
3. Es connecta en curtcircuit el secundari d’un transformador monofàsic de 12kVA, 
6200/230V i 50Hz. Els aparells de mesura proporcionen 245V, 172W i 1.93A. Calcula la 
impedància (ZCC), la resistència (RCC) i la reactància (XCC) de curtcircuit, i també el factor de 
potència.  
 
4. Explica la diferència entre un rectificador de mitja ona i un rectificador de doble ona. 
Quin és el component més adequat per ser utilitzat com a rectificador ? 
 
Problema 

 
En el següent circuit, la tensió de la font V és de 
100V (50Hz). Considerant que les resistències 

valen R1=60Ω i R2=40Ω, el condensador, 

C=100µF, i la bobina, L=50mH, determina:  
 
a) Impedància total del circuit. (1.5 punts) 
b) El corrent total i el factor de potència. (0.5 

punts) 
c) Corrent i tensió a la bobina. (1 punt) 
d) Corrent i tensió al condensador. (1 punt) 
e) Potències activa, reactiva i aparent. (1 punt) 
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OPCIÓ B 
 
Qüestions  
 
1. Cada dia, en un habitatge es fa funcionar un sistema de calefacció de 4.5kW durant 3 hores, 
una gelera de 800W de potència durant 4 hores, un forn de 2kW de potència durant mitja 
hora, una rentadora d’1.5kW durant mitja hora i la il·luminació durant 5 hores. Al final del 
mes, el cost energètic ha estat de 50 euros (el preu del kWh és de 0.08 euros). Calcula la 
potència del sistema d’il·luminació.  
 
2. Donada l’associació de condensadors de la 
figura, calcula la capacitat del conjunt, la càrrega 
emmagatzemada pel sistema quan aplicam una 
tensió de 10V, i les tensions en cada condensador. 

C1=5µF, C2=10µF, C3=10µF i C4=15µF 
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3. A la placa de característiques d’un transformador monofàsic es pot llegir 20kVA, 
4000/250V. Determina el valor dels corrents primari i secundari quan treballa a plena 
càrrega. 
 
 

4. En una instal·lació (230V/50Hz) connectam un 
motor que es pot modelar com una resistència 

(R=20Ω) en sèrie amb una bobina (XL=15Ω). Calcula 
el factor de potència. 
Per tal de corregir aquest factor de potència a un valor 
de 0.95, i així disminuir potència reactiva, col·locam 
un condensador en paral·lel. Quin valor ha de tenir XC? 
 

 

 

 
 

 
 
Problema 
 
 
En el circuit de la figura, si entre A i B 
mesuram una tensió VAB=70V, es demana: 
a) Calcula els corrents I1 i I2. (1.5 punts) 
b) Calcula VCD i VAD. (1 punt) 
c) Potència dissipada a les resistències. (1 
punt) 
d) Potències a les fonts de tensió, indicant si 
són entregades o dissipades, i balanç 
energètic. (1.5 punts) 
 

 
V2=120V,  

R1=10Ω, R2=10Ω, R3=10Ω i R4=10Ω 

 


