
1. 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. 

b) La resistència elèctrica, R, que té a l’interior i el corrent, I, que hi circula. 

c) La potència, Pc, que consumiria si s’endollés a U′ = 110 V.

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 μΩ·m i diàmetre d = 0,6 mm.



2. 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. 

b) El diàmetre, d, del fil de la resistència. 

c) 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 el consum, E, en kWh, i el cost econòmic, ce.



3. 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.

b) La longitud L de la cinta de nicrom de la resistència.

c) 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 la superfície total S de la graella.



4. 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. 

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.

c) La variació de la intensitat que circula per les resistències a 20 °C i a 600 °C.
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