
 

 

Prova d’accés a la Universitat (2012) 
 

Electrotècnia 
Model 3 

 
 
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 dues càrregues, una de +3 µC situada al punt (2,0) al pla XY (sobre l’eix X), i 
una segona de -3 µC situada al punt (8,0) al pla XY (també sobre l’eix X). Calcula en 
quins punts sobre el pla el potencial produït per les dues càrregues és nul. 
 
 
2. Un electró (q) amb velocitat (v = 3 m/s) 
en direcció i sentit tal com es mostra a la 
figura, es veu sotmès a un camp magnètic 
en direcció i sentit tal com també es 
mostra a la figura.  
Podries descriure la trajectòria que seguirà 
la càrrega? 
  

 
 
3. Un motor monofàsic de 0.5 CV, 230 V, 50 Hz, 2.6 A, cos ϕ = 0.8, 1450 rpm, es 
connecta a una línia de 230 V, 50 Hz. Determina funcionant a plena càrrega: la potència 
absorbida, el rendiment i el moment de rotació.  
 
4. Dibuixa l’esquema d’un transistor indicant el nom de cada un dels seus terminals. 
Comenta les zones de treball que té un transistor, indicant el seu nom i el funcionament 
del transistor.  
 
Problema 

 
En el següent circuit, considerant R1=47 Ω, R2=68 Ω, L=100 
mH, C=47 µF i U un senyal de 12 V, 50 Hz, determina:  
 
a) El valor dels corrents per cada un dels elements. (1 punt) 
b)  Les caigudes de tensió per cada un dels elements. (1 punt) 
c) Factor de potència, potència activa, reactiva i aparent. (1 
punt) 
d) Quin valor hauria de tenir un condensador en paral·lel amb 
U per tal de tenir un factor de potència de 0.9? (2 punts) 

 

 



 

 
OPCIÓ B 
 
 
Qüestions  
 
1. En un habitatge es fa funcionar un aire condicionat de 3000 W durant 6 hores al dia, 
una rentadora de 1000 W durant 2 hores al dia, una placa vitroceràmica de 4000 W 
durant 1 hora i mitja diàriament, i una il· luminació mitjana de 150 W durant 8 hores al 
dia. Calcula el consum energètic mensual en joules i en kWh.   
Què costarà el consum mensual si el kWh val 14 cèntims d’euro? 
 
2. Calcula la impedància equivalent d’una bobina (L) i un condensador (C) en paral·lel.  
Quina condició s’ha de donar perquè el sistema es comporti com una bobina?  
Si C = 10 µF i la freqüència és de 1500 Hz, què ha de valer la bobina perquè el sistema 
es comporti com un condensador? 

 
3. Un transformador monofàsic de relació de transformació 230/127 V subministra a 
una càrrega 300 W de potència a 127 V. Si la càrrega té un factor de potència unitari, 
determina el corrent que circula pel primari. 
 
4. Dibuixa l’esquema d’una instal·lació elèctrica d’un llum accionat per tres llocs 
diferents. 
 
 
Problema 
 
 
En el circuit de la figura, on VAB = 100 V i VCB = 70 V, 
es demana: 
a) Valor de la tensió VX, del corrent I i de la resistència 
R. (2 punts) 
b) Potència dissipada a les resistències. (1 punt) 
c) Potència a les fonts de tensió indicant si són entregades 
o dissipades i balanç energètic. (2 punts) 
  

 
 

 


