
a) Dibuixeu, de manera independent i simplificada (sense commutador
ni fils innecessaris), les dues configuracions possibles, i indiqueu a 
quina posició del commutador corresponen. 

A partir dels valors donats i per a cadascuna de les configuracions, 
determineu:

a) El corrent que circula per cada resistència i el corrent total 
subministrat pel generador.

b) La potència consumida pel calefactor. 

1. Un calefactor disposa de dues resistències que es poden connectar segons dues configuracions diferents, 

d’acord amb la posició d’un commutador doble.



Determineu:

a) La resistència mínima, Rmín, del circuit.

b) El corrent, I, consumit quan la resistència és la mínima.

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.

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.

2. 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.



3. 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.

b) El corrent, I, que circula per una bombeta encesa i la resistència interna, R, corresponent.

c) El consum total, Etotal, i el consum per bombeta, Ebombeta, si la lluminària funciona durant t = 6 h.



4. Una llanterna consta de tres LED connectats en paraŀlel. La caiguda de tensió de cada LED és ULED = 3,1 V. La

llanterna es pot alimentar amb dues o tres bateries connectades en sèrie. Cada bateria proporciona una tensió Ubat =
3,7 V i té una capacitat cbat = 3 000 mA h. Entre les bateries i els LED hi ha una resistència R. Quan hi ha les tres

bateries connectades, per cada LED hi passa un corrent ILED = 2 500 mA.

Determineu:

a) El valor de la resistència R.

b) L’energia consumida pel conjunt Etotal en el temps t = 0,5 h de
funcionament quan les tres bateries estan connectades.

c) La intensitat ILED2 que circula per cada LED quan només hi ha
dues bateries connectades.

d) El temps tbat que duren les bateries en cadascuna de les dues

configuracions.
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