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1. Calculeu els elements equivalents de les següents associacions:
a) (0,5 punts)
4Ω

3Ω
4Ω
12 Ω

b) (0,5 punts)

1µ F
4µ F

4µ F

1µ F

2. Tres bombetes estan connectades en paral·lel a una bateria de 12V. El consum de
cada bombeta és de 9W.
a) Calculeu el total de intensitat de corrent elèctric consumit.(1 punt)
b) Calculeu la quantitat de calor despresa per una sola bombeta durant 20 minuts.(1 punt)
3. Una bobina és recorreguda per una intensitat de corrent elèctric de 3A, té 2400 espires
i una longitud de 15cm. Calculeu:
a) l’excitació magnètica produïda.(0,5 punts)
b) la inducció magnètica produïda si el medi te una permeabilitat relativa µr= 40. (0,5 punts)
c) el flux magnètic produït si la secció de la bobina és de 1200mm2. (0,5 punts)
DADES:
permeabilitat magnètica del buit o de l’aire µo= 4·π·10-7 Tm/A.
1 ·,
%  = µ
O
4. Una resistència R=180Ω i una bobina L=220mH estan connectades en sèrie a una
tensió alterna sinusoïdal de freqüència f=60Hz. Determineu el factor de potència del
circuit. (1 punt)
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5. Determineu els següents valors del senyal dibuixat: tensió eficaç, tensió màxima,
període i freqüència.(1 punt)
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6. Si un motor gira a 2500min-1 i desenvolupa una potència útil Pu=2000W, calculeu el
parell motor útil. (1 punt)
7. En motors de CA es defineix la velocitat de sincronisme ns segons l’equació indicada a sota.
Indiqueu la relació entre ns i la velocitat de gir n dels motors CA síncrons i els motors CA
d’inducció. (1 punt)
I ·60
Q =
S
8. Observeu el següent circuit:
100 Ω

24V

A

a) L’element A és un díode zener de Vz= 4,7V polaritzat inversament. Redibuixeu el
circuit utilitzant la simbologia correcta. (1 punt)
b) Calculeu la tensió i la intensitat a la resistència. (0,5 punts)
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