
EXERCICIS DE T.I. 1r BAT 
 
PREGUNTES TIPUS TEST 
 
Q1.-El Vitallium és un aliatge utilitzat en odontologia i en la fabricació de pròtesis que conté 
un 65 % de cobalt (Co), un 30 % de crom (Cr) i un 5 % de molibdè (Mb). Quina quantitat de 
Vitallium es pot obtenir amb 15 kg de crom? 
a) 15 kg 
b) 30 kg 
c) 70 kg 
d) 50 kg 
 
Q2.-La substitució de 10 bombetes incandescents de 60 W per 10 bombetes de LED de 7 W 
comporta un estalvi energètic, després de 100 h de funcionament, de 
a) 530 kW h. 
b) 60 kW h. 
c) 53 kW h. 
d) 16,67 kW h. 
 
Q3.-Una barra d’acer inoxidable té una llargària L = 250 mm a 20 °C. El coeficient de dilatació 
tèrmica de l’acer inoxidable és αinox = 17,3 × 10–6 K–1. A quina temperatura la barra s’haurà 
allargat un 0,1 %? 
a) 58,70 °C 
b) 173 °C 
c) 32,50 °C 
d) 77,80 °C 
 
Q4.-Un camió amb capacitat per a transportar fins a 10 tones (1 tona = 1 000 kg) ha de 
transportar 50 cotxes de 1 200 kg cadascun. Quants viatges haurà de fer? 
a) 6 
b) 8 
c) 7 
d) 10 
 
Q5.-Un motor elèctric té un consum de 216 W de potència i s’alimenta amb una tensió U = 
36 V mitjançant una bateria de 10 A h de capacitat. Quant de temps durarà la bateria si està 
totalment carregada? 
a) 21,6 h 
b) 3,6 h 
c) 6 h 
d) 1,67 h 
 
Q6.-En una instaŀlació d’àudio, es connecten en paraŀlel tres altaveus de 16 Ω, 16 Ω i 8 Ω a 
un amplificador. Quina és la impedància del conjunt d’altaveus en aquesta configuració? 
a) 16 Ω 
b) 4 Ω 
c) 40 Ω 
d) 34,67 Ω 



Q7.-Un aliatge de plata per a soldadures d’alta resistència conté un 0,5 % de cadmi (Cd), un 
28 % de coure (Cu) i un 11,5 % de zinc (Zn), a més de plata (Ag). Quina quantitat de plata 
pura cal per a obtenir 300 kg d’aliatge? 
a) 108 kg 
b) 120 kg 
c) 102 kg 
d) 180 kg 
 
Q8.-L’aliatge de Devarda conté un 49 % de coure (Cu), un 5 % de zinc (Zn) i alumini (Al). Amb 
325,5 kg d’alumini, quina quantitat d’aliatge podem obtenir? 
a) 149,7 kg 
b) 638,2 kg 
c) 707,6 kg 
d) 166,0 kg 
 
Q9.-Una joguina s’alimenta amb dues piles AA de capacitat de càrrega c = 2 100 mA h que 
proporcionen una tensió U= 1,5 V. Les piles es connecten en sèrie de manera que 
proporcionen una tensió de 3 V a la joguina. Quina és l’energia elèctrica que té la joguina per 
a funcionar? 
a) 3,15 W h 
b) 6,3 W h 
c) 9,45 W h 
d) 12,6 W h 
 
Q10.-El duralumini és un aliatge d’alumini que conté un 4 % de coure (Cu), un 0,5 % de 
manganès (Mn) i un 1 % de ferro (Fe). Quina quantitat d’alumini pur (Al) cal per a obtenir 800 
kg d’aliatge? 
a) 756 kg 
b) 764 kg 
c) 788 kg 
d) 760 kg 
 
Q11.-Es vol substituir un cable de coure de 25 m de llargària per un altre cable d’acer 
inoxidable de la mateixa secció. La resistivitat del coure és ρCu = 0,017 μΩ m i la de l’acer 
inoxidable és ρinox = 0,78 μΩ m. Quina llargària ha de tenir el cable d’acer inoxidable perquè 
ofereixi la mateixa resistència que el de coure? 
a) 0,5449 m 
b) 32,05 m 
c) 1 147 m 
d) 0,4250 m 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q12.-Una pista d’alumini de circuit imprès té una secció rectangular d’1,5 mm × 0,1 mm i una 
llargària de 35 mm. La resistivitat de l’alumini és ρalum = 0,028 2 μΩ m. Si la caiguda de tensió 
entre els extrems de la pista és d’1,35 mV, quin és el valor de la intensitat que hi circula? 
a) 20,517 mA 
b) 205,17 mA 
c) 888,30 mA 
d) 88,30 Ma 
 
Q13.-La tensió de ruptura del titani comercial sense aliar és σr = 75 MPa. Si apliquem una 
força axial de 750 N a una barra d’aquest titani, quina secció mínima ha de tenir perquè no 
es trenqui? 
a) 1 mm2 
b) 10 mm2 
c) 100 mm2 
d) 1 000 mm2 
 
Q14.-En un estudi sobre les emissions de CO2 a l’atmosfera provinents dels vehicles privats, 
es considera que la quantitat emesa d’aquest gas és independent del nombre de viatgers a 
partir d’una velocitat de circulació de 100 km/h. Un cotxe alimentat amb una benzina que 
produeix 2,45 kg de CO2 per litre consumeix, de mitjana, 7,1 L per cada 100km de 
recorregut. En un viatge de 925 km, recorreguts a una velocitat mitjana de 100 km/h, quina 
quantitat de CO2 emet el vehicle a l’atmosfera? 
a) 1 609 kg 
b) 160,9 kg 
c) 188,1 kg 
d) 1 881 kg 
 
Q15.-La fiabilitat d’un artefacte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries durant 
un cert temps, és del 92 % per a 2400 h. D’un lot inicial de 1 400 unitats, quanta artefactes és 
probable que continuïn funcionant al cap de 2 400 h? 
a) 1 288 
b) 1 260 
c) 192 
d) 112 
 
Q16.-Un fil de coure de 5mm2 de secció té una resistència de 0,05Ω. La resistivitat del coure 
és ρ=0,017 1μ·Ω·m. Quina és la longitud del fil? 
a) 0,324m 
b) 14,62m 
c) 45,93m 
d) 2,92m 
 
 
 
 
 
 
 



Q17.-L’acer inoxidable AISI 316 que s’utilitza en pròtesis mèdiques té una tensió de ruptura 
σr=620MPa. Quina és la força axial màxima que es pot aplicar a una barra maciza de 12mm 
de diàmetre sense que es trenqui? 
a) 70,12kN 
b) 140,8kN 
c) 80,5kN 
d) 56,10kN 
 
Q18.-Un sistema de pintatge automatitzat permet obtenir un màxim de 130 unitats per hora. 
Sobre cada unitat es realitzen dues operacions simultànies de t1=23s i t2=15s de durada. 
Quin és el temps mitjà que transcorre entre que s’acaba una unitat i que la unitat següent 
està preparada per a ser pintada? 
a) 4,69 s 
b) 12,70 s 
c) 8,70 s 
d) 9,20 s 
 
Q19.-Un fil de coure de 600 m té una resistència de 1,02 Ω.  Si el fil es divideix en dos parts 
iguals de 300 m i es connecten en paraŀlel, quina és la resistència entre els extrems? 
a) 0,51Ω 
b) 0,255 Ω 
c) 1,02 Ω 
d) 2,04 Ω 
 
Q20.-Se substitueix una bombeta incandescent de 100 W per una bombeta de baix consum 
de 20 W que, segons el fabricant, produeix una intensitat de llum equivalent. Quant de 
temps ha de funcionar perquè la substitució produeixi un estalvi de 90€ en el consum? 
(Considereu el cost de 0,13 €/kWh.) 
a) 6 923h 
b) 5 769h 
c) 7 524h 
d) 8 654h 
 
Q21.-La llum que produeix una bombeta de baix consum de 8W equival, segons el fabricant, 
a la que fa una bombeta incandescent de 40W. Si en una sala hi ha cinc bombotes de 40 W i 
se substitueixen per bombetes de baix consum de 8W, quin estalvi energètic suposarà el 
canvi al cap de 100 hores de funcionament? 
a) 3,2kWh 
b) 160kWh 
c) 32kWh 
d) 16kWh 
 
 
 
 
 
 
 



Q22.-El nitinol, un aliatge amb memòria de forma que s’utilitza en aplicacions sanitàries, està 
compost per un 54,5 % de níquel (Ni) i un 45,4 % de titani (Ti). Quina quantitat d’aquests dos 
components, en kg, hi ha en 150 kg de nitinol? 
     Ni              Ti 
a) 83,10       66,75 
b) 54,5         45,4 
c) 81,75       68,10 
d) 82,60       69,25 
 
Q23.-Una barra d’acer de resistència a la tracció σtrac= 890MPa ha d’aguantar una força de 
tracció de 17kN. Quina secció mínima ha de tenir la barra? 
a) 1,78mm2 
b) 52,4mm2 
c) 19,1mm2 
d) 0,45mm2 
 
Q24.-La composició d’un gas natural és 91,8 % de metà, 5,0 % d’età, 1,5 % de propà, 1,2% de 
butà i 0,5 % d’altres components. La quantitat de butà que es pot obtenir amb 300 kg 
d’aquest gas és: 
a) 1,5 kg 
b) 3,6 kg 
c) 4,5 kg 
d) 15 kg 
 
Q25.-En un estudi sobre les emissions de CO2 a l’atmosfera produïdes pels vehicles privats, 
es considera que la quantitat emesa d’aquest gas és independent del nombre de viatgers a 
partir d’una velocitat de circulació de 100 km/h. Un cotxe consumeix, de mitjana, 4,5 L per 
cada 100 km de recorregut i fa servir un gasoil que produeix 2,35 kg de CO2 per litre. En un 
viatge de 950 km efectuats a una velocitat mitjana de 100 km/h, quina quantitat de CO2 
emet el vehicle a l’atmosfera? 
a) 100,5 kg 
b) 1 005 kg 
c) 181,9 kg 
d) 1 819 kg 
 
Q26.-Un cotxe consumeix, de mitjana, 6,5 L per cada 100 km de recorregut i s’alimenta amb 
una benzina que produeix 2,3 kg de CO2 per litre. Quina és la quantitat mitjana de CO2 
emesa per aquest cotxe en grams per kilòmetre recorregut? 
a) 149,5 g/km 
b) 14,95 g/km 
c) 282,6 g/km 
d) 28,26 g/km 
 
 
 
 
 
 



Q27.-Un vehicle de transport duu una placa en la qual es llegeix «MMA (massa màxima 
autoritzada) = 15500 kg. Tara = 10000 kg». El vehicle transporta contenidors de 1500 kg de 
massa. Tenint en compte només la massa, quants contenidors pot portar el vehicle? 
a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 10 
 
Q28.-Una cinta transportadora d’un aeroport es mou a 0,7 m/s i té una ocupació nominal de 
3 passatgers per metre. Quina és la capacitat nominal de transport de la cinta en passatgers 
per hora? 
a) 7 560 
b) 3 780 
c) 5 040 
d) 2 520 
 
 
 
Q29.-El peltre és un aliatge format per un 92 % d’estany (Sn), un 3% de coure (Cu) i un 5% 
d’altres elements (zinc, plom…) que es fa servir en la fabricació de coberts i de vaixelles 
rústiques. Quina quantitat dels dos components principals, en kg, hi ha en 450 kg d’aquest 
aliatge? 
    Sn          Cu 
a) 414        13,5 
b) 414        22,5 
c) 427,5     22,5 
d) 427,5    13,5 
 
Q30.-Una placa solar d’1,188 m X 0,540 m està formada per cèl·lules fotovoltaiques 
rectangulars que tenen una superfície de 17820 mm2. Quantes cèl·lules hi ha en la placa 
solar, com a màxim? 
a) 35 
b) 36 
c) 37 
d) 38 
 
Q31.-Una resistència està feta de fil de constantà de 0,8 mm de diàmetre, 2 m de llargària i 
0,5 μΩ·m de resistivitat. Quin és el valor d’aquesta resistència? 
a) 198,9 Ω 
b) 19,89 Ω 
c) 1,989 Ω 
d) 0,198 9 Ω 
 
 
 
 
 
 



Q32.-Una barra quadrada massissa de 5 mm de gruix pot suportar una força axial de tracció 
màxima de 9,5 kN sense trencar-se. Quina és la resistència a la ruptura del material?  
a) 3,8 MPa  
b) 38 MPa  
c) 380 MPa  
d) 1 900 MPa 
 
 
 
Q33.- Una cinta transportadora de sacs es mou a 0,8 m/s. Si transporta 900 sacs cada hora, 
quina és la distància mitjana entre els sacs sobre la cinta?  
a) 3,8 m  
b) 3,6 m  
c) 3,4 m  
d) 3,2 m 
 
 
Q34.- La fiabilitat d’un producte, entesa com la probabilitat que funcioni sense avaries 
durant un cert temps, és del 95 % durant les primeres 4 000 h. D’un lot inicial de 720 unitats, 
quantes se n’han avariat sense haver arribat a funcionar durant 4 000 h?  
a) 684  
b) 72  
c) 36  
d) 360 
 
 
Q35.- Una enquesta feta als assistents en un acte públic indica que, per a arribar-hi, 
l’ocupació mitjana d’un vehicle privat ha estat d’1,18 passatgers. Per a calcular l’energia 
consumida en 1 km per cada passatger, s’ha suposat que el consum mitjà del vehicle és de 7 
L/100 km i que el combustible emprat té un poder calorífic de 34,1 MJ/L. Quina és l’energia 
consumida en 1 km per cada passatger?  
a) 2,387 MJ  
b) 2,023 MJ  
c) 5,748 MJ  
d) 4,128 MJ 
 
 
 
Q36.- El valor nominal d’una resistència elèctrica és de 470 Ω amb una tolerància del ± 2 %. 
El valor real d’aquesta resistència pot estar comprès entre:  
a) 460,6 Ω i 479,4 Ω.  
b) 465,3 Ω i 474,7 Ω.  
c) 465,3 Ω i 479,4 Ω.  
d) 460,6 Ω i 474,7 Ω. 
 
 
 
 



EXERCICIS 
 
1.-La figura mostra l’esquema elèctric d’una estufa amb dues resistències iguals que es 
poden connectar de dues maneres diferents segons la posició del commutador. 
 a) Dibuixeu, de manera independent i simplificada, sense commutador ni fils innecessaris, 
les dues configuracions possibles. [1 punt]  
Amb els valors que apareixen en el dibuix, determineu per a cadascuna de les configuracions:  
b) La resistència equivalent del conjunt de les dues resistències, R1 i R2 . [1 punt]  
c) La potència consumida per l’estufa, P1 i P2 . [0,5 punts] 
 

 
 
 
 
2.-Una caldera domèstica produeix aigua calenta mitjançant la combustió de pèŀlets 
(biomassa) de poder calorífic ppèŀlets = 17,25 MJ/kg. La caldera té un rendiment η = 0,90, una 
potència útil mínima Pmín = 4,4 kW i una potència útil màxima Pmàx = 25 kW. En l’habitatge on 
s’utilitza, s’estima un consum energètic anual Eanual = 92 600 MJ. Determineu:  
a) La potència mitjana consumida, Pcons. [0,5 punts]  
b) El consum de pèŀlets cmín i cmàx, en kg/h, per a les potències mínima i màxima.           [1 
punt]  
c) El percentatge de temps que haurà estat en funcionament la caldera al cap de l’any si 
sempre treballa amb un consum de pèŀlets c = 3,7 kg/h. [1 punt] 
 
 
 
 
 
3.-Un vehicle utilitza gasolina de poder calorífic pcal = 42 MJ/L. Quan circula per un terreny 
horitzontal a una velocitat v = 100 km/h, el motor gasta ce = 4,7 L/(100 km) i desenvolupa una 
potència mecànica Pmec = 21 kW. Determineu:  
a) El consum, c, de gasolina en L/s. [0,5 punts]  
b) La potència tèrmica consumida, Ptèrm. [0,5 punts]  
c) El rendiment, η, del motor. [0,5 punts]  
d) La distància, d, que pot recórrer el vehicle si el dipòsit de combustible té una capacitat V= 
45 L. [1 punt] 
 
 
 



4.-En un centre d’ensenyament, el consum diari d’aigua calenta sanitària és c = 850 L. Cal 
incrementar la temperatura de l’aigua Δt = 20 °C i per això s’hi instaŀlen 20 captadors solars 
de rendiment η = 0,45 i superfície S = 1,3 m2 . La calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(g 
°C). Determineu:  
a) L’energia diària que cal per a escalfar l’aigua. [0,5 punts]  
b) L’energia diària que ha de captar cadascun dels captadors. [1 punt]  
c) Si la població on està situat el centre té una mitjana anual de sol de 2 600 h, quina és la 
potència mitjana necessària de radiació solar per unitat de superfície? [1punt] 
 
 
 
 
 
 
 
5.-En un habitatge, s’utilitza una bomba elèctrica per a fer pujar l’aigua procedent d’una 
cisterna. La bomba eleva un volum V= 45600 L d’aigua en un temps t = 8 h de funcionament 
a una altura h = 10,4 m. Determineu:  
a) El treball, W, fet per la bomba. [1 punt]  
b) El rendiment de la bomba, ηb , si s’acciona mitjançant un motor elèctric de potència Pm = 
525 W. [0,5 punts]  
c) La pressió mitjana, p, de funcionament de la bomba. [1 punt] 
 
 
 
 
 
6.-Una torradora de pa consta, bàsicament, de dues resistències, coŀlocades a banda i banda 
de l’espai on s’introdueix la llesca de pa, i d’un termòstat que permet regular el grau de 
torrat que es desitja. Les dues resistències són de fil de nicrom de diàmetre d = 0,4 mm i de 
llargària L = 3,5 m cadascuna i estan connectades en sèrie. La torradora s’alimenta amb una 
tensió U = 230 V i la resistivitat del nicrom a 20 °C és ρ20 = 10,8 × 10–7 Ω m. Determineu:  
a)La resistència total, R20, de la torradora a 20 °C. [1 punt]  
La resistivitat varia amb la temperatura segons l’expressió següent, en què α = 0,4 × 10–3 °C–1 
és el coeficient de temperatura de la resistència elèctrica del nicrom i ΔT és l’increment de 
temperatura des del valor de referència de 20 °C: 

 
                                             ρ = ρ20 (1 + α ΔT)  
 

Si el fil de nicrom s’escalfa fins a 600 °C, determineu:  
b) La resistència total, R600, de la torradora quan el fil de nicrom és a 600 °C. [1 punt]  
c) La variació de la intensitat que circula per les resistències a 20 °C i a 600 °C. [0,5 punts] 
 
 
 
 
 
 



7.-En un gran premi de Fórmula 1 del circuit de Montmeló, un vehicle ha circulat a una 
velocitat mitjana v = 192 km/h i ha tingut un consum mitjà de combustible per volta cm = 2,5 
kg. El combustible utilitzat tenia una densitat ρ = 0,74 kg/L. El circuit té una longitud d = 
4,655 km i el gran premi es disputava a 66 voltes. Determineu:  
a) El consum del vehicle, c, en L/(100 km). [1 punt]  
b) El temps, t, que ha necessitat el vehicle per a completar el gran premi en hores, minuts, 
segons i miŀlèsimes de segon. [1punt]  
c) La massa de combustible, mcomb, que portava inicialment el vehicle si en finalitzar la cursa 
li n’ha sobrat un 1,5 %. [0,5 punts] 
 
 
 
8.-Una piscina climatitzada necessita, durant les 16 h que funciona diàriament, un volum V= 
530 m3 d’aigua calenta a una temperatura tf = 28 °C. Per a escalfar l’aigua, que inicialment 
arriba a una temperatura ti = 20 °C, s’empra una caldera de biomassa que té un rendiment η 
= 78 %. Tenint en compte que el poder calorífic de la biomassa és pb=12,54MJ/kg i la calor 
especí- fica de l’aigua és ce=4,187kJ/(kg °C), determineu:  
a) La massa d’aigua, ma , diària escalfada i l’energia, Edia, necessària per a escalfar-la, en kW 
h. [1 punt]  
b) La massa de biomassa, mb , diària necessària i l’energia dissipada, Ediss, en la combustió, en 
kW h. [1 punt]  
c) El cabal mitjà, q, en L/s, d’aigua calenta que necessita la piscina. [0,5 punts] 
 
 
 
9.-En la figura es mostra el circuit d’una estoreta elèctrica que té un commutador per a 
seleccionar la potència que subministra. El comandament només permet les combinacions 
d’interruptors tancats: 1-3-4, 1-3, 1-4 i 2-4. Les dues resistències tenen els valors R3 = 1,4 kΩ i 
R4 = 1,8 kΩ, i el circuit s’alimenta amb una tensió U = 230 V. Determineu:  
a) La resistència mínima, Rmín, del circuit. [0,5 punts]  
b) El corrent, I, consumit quan la resistència és la mínima. [0,5 punts]  
c) El valor de les quatre potències, P1 , P2 , P3 i P4 , que proporciona l’estoreta quan es 
connecten els interruptors amb les combinacions 1-3-4, 1-3, 1-4 i 2-4. [1 punt]  
d) L’energia elèctrica consumida, Eelèctr, en W·h, si l’estoreta es manté encesa durant un 
temps t = 2 h a la màxima potència. [0,5 punts] 

 
 
 



10.-Una cafetera elèctrica escalfa l’aigua en dues fases. En la primera fase, escalfa l’aigua fins 
a T1=105 °C mitjançant dues resistències que proporcionen una potència P1=850W. En la 
segona fase, es desconnecta una de les resistències per a obtenir una potència P2=500W i 
escalfa l’aigua fins a T2=125 °C. Un cop el cafè ja està fet, una tercera resistència proporciona 
una potència mitjana P3=250W per a mantenir-lo calent. La cafetera escalfa mig litre d’aigua, 
que inicialment està a temperatura T0=25°C. Tenint en compte que la calor específica de 
l’aigua és ce= 4,18 kJ/(kg °C) i el cost de l’energia elèctrica és celèctr=0,125€/(kW h), 
determineu:  
a) Les energies, E1 i E2, necessàries per a escalfar l’aigua en les dues fases. [1 punt]  
b) Els temps de durada, t1 i t2, de cadascuna de les dues fases. [0,5 punts]  
c) L’energia elèctrica consumida, Eelèctr, en kW h, i el cost econòmic, cecon, de tot el procés si, 
un cop fet, el cafè es manté calent durant t3= 4 h. [1 punt] 
 
 
 
 
 
11.- En la figura es mostra el circuit elèctric d’una cafetera. Quan es connecta la cafetera, els 
dos interruptors termostàtics estan tancats. L’interruptor 1 s’obre quan la temperatura de 
l’aigua arriba als 105 °C i l’interruptor 2, quan la temperatura arriba als 125 °C. La resistència 

R3, que és variable, serveix per a mantenir el cafè calent. Les altres dues resistències tenen 
valors R1= 145Ω i R2= 100Ω, i el circuit s’alimenta a una tensió U= 230 V. Determineu:  
a) La resistència inicial del circuit, Rin, quan es connecta la cafetera. [0,5 punts]  
b) El corrent, I, consumit quan es connecta la cafetera. [0,5 punts]  
c) El valor de les dues potències, P1 i P2, que consumeix la cafetera quan els interruptors 1 i 2 
estan tancats i quan només ho està l’interruptor 2. [1 punt]  
d) El valor que ha de tenir la resistència R3 perquè la potència consumida quan es manté el 
cafè calent sigui P3= 300 W. [0,5 punts] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.-Una lluminària decorativa està formada per quatre files de n bombetes iguals, de 
potència Pbombeta= 5 W, connectades segons l’esquema de la figura. Per a fer-la atractiva, els 
interruptors canvien d’estat cíclicament cada tc= 0,5 s, de manera que sempre hi ha una sola 
fila de bombetes enceses. Quan la lluminària es connecta a U= 230 V, consumeix P= 360 W. 
Determineu:  
a) El nombre total de bombetes, ntotal, de la lluminària. [0,5 punts]  
b) El corrent, I, que circula per una bombeta encesa i la resistència interna, R, corresponent. 
[1 punt]  
c) El consum total, Etotal, i el consum per bombeta, Ebombeta, si la lluminària funciona durant t= 
6 h. [1 punt] 
 

 
 
 
13.- Per a reduir la factura elèctrica d’una instaŀlacio agrària, es proposa instaŀlar una 
miniturbina hidràulica que utilitza un salt d’aigua d’altura h = 14 m provinent d’un dipòsit. La 
miniturbina hidràulica funciona amb un cabal q = 10 L/s i té un rendiment η = 0,45. El 
consum energètic diari de la instaŀlacio és Edia = 1,2 kWh. Si es dissenya el sistema per a 
generar la meitat de l’energia necessària diària, determineu: 
a) L’energia, Edia, que ha d’emmagatzemar el dipòsit. [0,5 punts] 
b) El volum, V, que ha de tenir el dipòsit. [1 punt] 
c) La potència elèctrica, Pelèctr, que ha de proporcionar la turbina. [1 punt] 
 
 
 
 
14.- Un dispositiu per a regular la intensitat de la llum funciona alimentant la bombeta 
mitjançant pulsacions a freqüències que l’ull humà no pot percebre. Quan la intensitat de 
llum és baixa, els cicles d’alimentació duren ton = 0,36 ms amb alimentació, i toff = 0,35 ms 
sense alimentació. Si la tensió d’alimentació és U = 12 V i la bombeta és de P = 14 W, 
determineu: 
a) La resistència, R, de la bombeta. [0,5 punts] 
b) La potència mitjana, P1, subministrada. [0,5 punts] 
c) La freqüència, f, de les pulsacions de la tensió d’alimentació. [0,5 punts] 
La intensitat de la llum s’augmenta disminuint el temps, toff, durant el qual la bombeta no 
s’alimenta. Determineu: 
d) El valor que ha de tenir toff perquè la potència mitjana subministrada sigui 
P2 = 11,2 W. [1 punt] 
 
 
 



15.- Un ariet hidràulic és una bomba d’aigua que aprofita l’energia que proporciona un 
dipòsit subministrador, situat a una altura h1=3m, per a elevar una part de l’aigua a un 
dipòsit receptor, situat a una altura h2=25m. La bomba funciona per mitjà del tancament 
sobtat i periòdic d’una vàlvula de descàrrega. El dipòsit subministrador proporciona un cabal 
q1 = 5 L/s i el dipòsit receptor rep un cabal q2=0,35 L/s. Determineu: 
a) La potència hidràulica, Ph1, que proporciona el dipòsit subministrador. [1 punt] 
b) El rendiment, η, de la bomba. [1 punt] 
c) El volum d’aigua, V, que ha deixat anar la vàlvula de descàrrega en t=4 h de funcionament. 
[0,5 punts] 
 
 
 
 
 
16.-La barra cilíndrica d’acer de la figura està unida pels extrems amb uns topalls. En la unió 
hi ha unes juntes de dilatació que permeten un allargament de 0,05 mm a cada costat. El co 
eficient de dilatació tèrmica de l’acer és α=12·10–6°C–1. Si n’augmentem la temperatura en 
ΔT=30 °C, determineu: 
a) L’increment de llargària, Δl, que tindria sense topalls. [1 punt] 
b) La tensió normal, σ, de compressió de la barra (tensió necessària per a disminuir 
l’increment de llargària no permès per les juntes). [0,5 punts] 
c) La força, F, que exerceixen els topalls. [1 punt] 

 
 
 
 
17.- Un habitatge disposa d’una bomba accionada per un motor elèctric que puja aigua a una 
altura h=3,5m. El grup motobomba té un rendiment η=0,7.  En t=8 hores de funcionament, el 
motor ha consumit Eelèc=5,6kWh. Determineu: 
a) El treball fet per la bomba,Wbomba. [0,5 punts] 
b) L’energia dissipada, Edis, i la potència hidràulica mitjana, Ph, desenvolupada per la bomba. 
[1 punt] 
c) El cabal d’aigua mitjà consumit, q, en L/s. [1 punt] 
 
 
 
 
 



18.- Una planxa elèctrica de cuina té una potència P=2000W i s’alimenta a una tensió 
U=230V. La resistència de la planxa està formada per un fil de constantà de longitud L=4,8 m 
i resistivitat ρ=4,9·10–7

Ωm. L’energia elèctrica té un cost c=0,125€/(kWh). Determineu: 
a) El corrent, I, que circula per la resistència. [0,5 punts] 
b) El diàmetre, d, del fil de la resistència. [1 punt] 
La planxa incorpora un termòstat que la desconnecta quan arriba a una temperatura de 90 
°C. Si durant una cocció de 10 min la planxa es desconnecta un 5% del temps, determineu: 
c) El consum, E, en kWh, i el cost econòmic, ce. [1 punt] 
 
 
 
 
19.- Un panell solar fotovoltaic consta de seixanta cel·les solars. La corba característica de la 
tensió en funció del corrent de cadascuna de les cel·les solars es pot aproximar mitjançant 
l’expressió següent: 

Determineu, per a una única cel·la: 
a) La tensió de circuit obert, Uoc (tensió entre els borns quan no hi circula corrent). [0,5 
punts] 
El panell subministra la màxima potència quan circula una intensitat Imàx=7,79A per 
cadascuna de les cel·les. Si les seixanta cel·les estan connectades en sèrie, determineu: 
b) La tensió subministrada per tot el panell, Utot, quan la potència és màxima. [1 punt] 
c) La potència màxima, Pmàx, que subministra el panell. [0,5 punts] 
d) Com es modifica la potència màxima del panell, si es connecten en paral·lel dos grups de 
trenta cel·les en sèrie? [0,5 punts] 
 
 
 
20.- Es dissenya un sistema de producció d’aigua calenta per a obtenir un cabal d’aigua q=10 
L/s a 75 °C. L’aigua que entra al sistema té una temperatura de 15 °C i el rendiment de la 
instal·lació és η=0,63. El sistema pot funcionar mitjançant la combustió de carbó de poder 
calorífic pcal=23,6 MJ/kg o de gas butà de poder calorífic pb=49,5MJ/kg. 
La calor específica de l’aigua és ce=4,18 J / (g °C). Si el sistema funciona sense interrupcions 
durant tot el dia, determineu: 
a) La massa d’aigua, ma, diària escalfada i l’energia necessària, Edia, per a escalfar-la, en kWh. 
[1 punt] 
b) La massa de carbó, mc, diària necessària, si només s’utilitza carbó. [0,5 punts] 
c) La massa de gas butà, mb, diària necessària, si només es fa servir gas butà. [0,5 punts] 
La combustió de carbó produeix una emissió de 2,30kg de CO2/kg i la combustió de gas butà 
produeix una emissió de 2,96 kg de CO2/kg. 
d) Quin combustible és més recomanable fer servir des del punt de vista de les emissions de 
CO2? [0,5 punts] 
 
 
 



21.- Una instal·lació de reg disposa d’una bomba accionada per un motor elèctric que puja q 
= 17 L/s d’aigua a una altura h = 2,8 m. Determineu: 
a) La potència hidràulica, Ph, desenvolupada per la bomba. [1 punt] 
Si el motor ha consumit Eelèctrica = 5,5 kW·h en t = 7 h de funcionament estacionari i el cost 
elèctric és c = 0,12 €/(kW·h), determineu: 
b) El treball fet per la bomba, Wbomba. [0,5 punts] 
c) El rendiment, η, del grup motobomba. [0,5 punts] 
d) El cost econòmic total, ctotal, de les 7 h de funcionament. [0,5 punts] 
 
 
 
 
 
22.- Una manta elèctrica de superfície s = 1,8 m x 1,35 m proporciona P = 75 W/m2 quan 
s’alimenta a U = 230 V. Determineu: 
a) L’energia, E, que consumeix si es fa servir durant t = 8 h. [0,5 punts] 
b) La resistència elèctrica, R, que té a l’interior i el corrent, I, que hi circula. [1 punt] 
c) La potència, Pc, que consumiria si s’endollés a U′ = 110 V. [0,5 punts] 
d) La longitud, L, de fil que es necessita per a fabricar-la si la resistència és feta d’un fil 
conductor de resistivitat ρ= 0,20 μ·m i diàmetre d = 0,6 mm. [0,5 punts] 
 
 
 
 
23.- L’esquema de la figura representa un circuit elèctric de resistència variable. Les dues  
resistències tenen el mateix valor R = 30Ω , el potenciòmetre pot variar la seva resistencia 
entre 0 Ω i 45 Ω, i la tensió d’alimentació és U = 18 V. 
a) Determineu els corrents màxim, Imax, i mínim, Imin, que poden circular pel circuit. [0,75 
punts] 
b) Dibuixeu, de manera aproximada i indicant les escales, el corrent I en funció de RP, per a  
0Ω≤RP ≤45 Ω. [0,75 punts] 
La potència màxima que poden dissipar tant cadascuna de les resistències com el 
potenciòmetre és Pmax = 10 W. Per a comprovar si aquest valor se supera: 
c) Calculeu la potència màxima dissipada per cada resistència, PRmax , i pel potenciòmetre,  
PPmax ; tingueu en compte que aquesta es produeix quan RP = R/2. [1 punt] 
 

 
 
 
 



 
24.- En una instaŀlació, una bomba accionada per un motor tèrmic fa pujar un volum V= 600 
m3 d’aigua fins a una altura h = 3,6 m, en un temps t = 10 h de funcionament estacionari. 
Determineu:  
a) El treball W fet per la bomba. [1 punt]  
b) La potència hidràulica Ph que desenvolupa la bomba. [0,5 punts]  
c) El rendiment η del grup motobomba, si el motor ha consumit c = 3 L d’un combustible de 
densitat ρ = 850 kg/m3 i de poder calorífic pc = 42,5 MJ/kg. [1 punt] 
 
 
 
 
 
25.- En coure carn durant 15 min en una graella elèctrica alimentada amb una tensió U = 230 
V, es consumeixen 0,6 kW h d’energia elèctrica. La resistència de la graella està formada per 
una cinta de nicrom de resistivitat ρ = 11,8 × 10–7 Ω m i secció rectangular A = (0,1 × 1,5) mm2 
. Determineu:  
a) El corrent I que circula per la resistència. [1 punt]  
b) La longitud L de la cinta de nicrom de la resistència. [1 punt]  
Per a garantir una bona cocció, cal que la superfície horitzontal efectiva del nicrom sigui un 
3,5 % de la superfície total de la graella. Si la cinta està coŀlocada en la posició òptima, 
determineu:  
c) La superfície total S de la graella. [0,5 punts] 
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