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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 
 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS AL TALLER 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
 

 
 

- Resistències variades de 110 Ω, 220 Ω i 330 Ω 
 

 
 

- Cables 
 

 
 

- Bombetes 
 

 
 

- Font d’alimentació (pila) 
 

  
 

- Polímetre o tèster 
 

 
 
Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS EXPERIMENTALS 

1. Comprovació del valor nominal amb el valor marcat pel fabricant en les diferents 
resistències: 
 
Has de llegir les franges de color que hi ha al dors de les resistències i comprovar el valor 
que representen. 
 

VALOR NOMINAL CODI DE COLORS 

110 Ω  

220 Ω  

330 Ω  

 
 
 

2. Mesura experimental de les resistències: 
 
Comprovarem si els valors fixats al codi són els mateixos que els d’una lectura amb 
polímetre. 
 

 
Recordeu canviar l’escala del polímetre segons la necessitat. 

Taula: EX-2 

VALOR NOMINAL MESURA EXPERIMENTAL CODI DE COLORS 

110 Ω   

220 Ω   

330 Ω   

 
 
En el cas de que no coincideixin, quin creu que pot ser la causa? Aquesta variació 
segueix algun barem ja estandarditzat? 
 
 
 
 



Tecnologia: El corrent elèctric 

Activitats de seguiment de les pràctiques de circuits elèctrics al taller 3/13 
 
 

3. Mesura de les resistències en un circuit en sèrie: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre. 
 

 
Recordeu aïllar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie amb el circuit obert. 

 
 

Taula: EX-3 

ESQUEMA EQUIVALENT 
MATEMÀTIC 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 
  

 
 

4. Mesura de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre 
 

 
Recordeu aïllar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel amb el circuit obert. 
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Taula: EX-4 

ESQUEMA EQUIVALENT 
MATEMÀTIC 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 

  

 
 

5. Resistències en sèrie: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit I comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 3: Esquema del circuit en sèrie amb voltímetre. 

 

Taula: EX-5.1 

Voltatge experimental  

 
 

Intensitat: 

 
Figura 4: Esquema del circuit en sèrie amb amperímetre. 
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Taula: EX-5.2 

Intensitat experimental  

 
 

Resistència: 
 
Utilitzant el valor mesurat pel polímetre i enregistrat a la Taula: EX-3, compara ara els 
resultats amb els que resulten d'utilitzar la Llei d'Ohm a partir del voltatge i la intensitat de 
les taules EX-5.1 i EX-5.2. 
 

Taula: EX-5.3 

MESURA EXPERIMENTAL  VALOR CALCULAT 

 
 
 

Taula: EX-3 

 

 
Observa les diferències entre un valor i una altre. Raona el motiu pel qual pot haver 
aquesta diferencia entre un valor i un altre. 
 
 
 
 
 
 

6. Resistències en paral·lel: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit I comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 5: Esquema del circuit en paral·lel amb voltímetre. 
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Taula: EX-6.1 

Voltatge experimental  

 
 
Intensitat: 

 
Figura 6: Esquema del circuit en paral·lel amb amperímetre. 

 

Taula: EX-6.2 

Intensitat experimental  

 
 
 
Resistència: 
 
Utilitzant el valor mesurat pel polímetre i enregistrat a la Taula: EX-4, compara ara els 
resultats amb els que resulten d'utilitzar la Llei d'Ohm a partir del voltatge i la intensitat de 
les taules EX-6.1 i EX-6.2. 
 

Taula: EX-6.3 

MESURA EXPERIMENTAL  VALOR CALCULAT 

 
 
 

Taula: EX-4 

 

 
 
Observa les diferències entre un valor i una altre. Raona el motiu pel qual pot haver 
aquesta diferencia entre un valor i un altre. 
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7. El valor de la resistència amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura la resistència total d'un circuit com el que es representa a continuació. 
 

 

Recorda que has de mantenir el circuit obert, és a dir fora de funcionament, per fer la 
lectura i no fer mal bé el polímetre 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb el circuit obert. 

 
Taula: EX-7 

Resistència total  

 
 

8. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-8.1 

Voltatge experimental  
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Intensitat: 

 
Figura 9: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb amperímetre 

 

Taula: EX-8.2 

Intensitat experimental  

 
 

9. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie i amb diverses 
fonts d'alimentació: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 10: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i dos piles amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-9.1 

 
Voltatge experimental 
 

 

Intensitat: 
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Figura 11: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i dos piles amb amperímetre. 

 
 

Taula: EX-9.2 

Intensitat experimental  

 
 

10. Observa la relació entre la resistència i la temperatura: 
 
Fes els càlculs necessaris i recull els resultats en la taula següent: 
 

Taula: EX-10 

ÍTEMS VOLTATGE INTENSITAT  RESISTÈNCIA 

Resistència en 
fred --------------- --------------- 

 
 
 

Taula: EX-7 

Resistència en 
funcionament 1 

EX-8 

 
 
 

Taula: EX-8.1 

 
 
 
Taula: EX-8.2 

 

Resistència en 
funcionament 2 

EX-9 

 
 
 

Taula: EX-9.1 

 
 
 
Taula: EX-9.2 

 

 
Compara els resultats. Creu que te alguna cosa a veure la temperatura amb el valor 
de la resistència? Quan és major? 
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11. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en paral·lel: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 12: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-11.1 

 
Voltatge experimental 
 

 

 
 
Intensitat: 

 
Figura 13: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: EX-11.2 

Intensitat experimental  
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12. Construcció d'un circuit amb polsadors: 
 
Ara canvia els interruptors per polsadors per observar la diferencia en el seu funcionament. 
 

12.1. Construeix un circuit amb bombetes en sèrie com el que s'adjunta a continuació: 
 

 
Figura 14: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i amb polsador 

 
 
Explica com funciona el circuit que acabes de construir. 
 
 
 
 
 
Tens idea de quina utilitat pot tenir? Pensa en sistemes de seguretat per a 
maquinària molt perillosa. 
 
 
 
 
 

12.2. Ara prova de fer un altre tipus de circuit amb polsadors seguint els esquemes que 
s'adjunten a continuació: 

 

   
Figura 15 i Figura 16: Esquemes de diferents tipus de circuits amb polsadors 

 
Explica les diferencies entre un i altre tipus de circuit. Si pots o et ve al cap, digues 
on els podries ubicar a la vida real. 
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13. Aplicació pràctica dels circuits en una instal·lació d'ús quotidià: 
 
Tots tenim un passadís a casa o si més no hem vist com funciona, tenim una llum a 
l'entrada per il·luminar el recorregut que fem i quan l'hem recorregut sencer, ningú torna al 
principi per desconnectar el llum, ja que seria una acció contradictòria al que s'ha fet abans. 
Per tant les instal·lacions tenen uns circuits que obren per un principi i es poden tancar pel 
final, sense que això alteri el funcionament i poder repetir l'acció en el sentit contrari quan 
es vol desfer el camí anterior. 
 
Anem a construir un circuit de passadís tal i com es representa en l'esquema adjunt: 
 

 
 
Explica com funciona el circuit que acabes de construir. Pots posar un exemple 
pràctic per explicar-ho, com et vagi millor. 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, fes les següents comprovació: 
 

1. Torna a construir un circuit amb bombetes com el de l'exercici 7 i digues què passa 
si interrompem el contacte de només una de les bombetes del circuit? 
 
 
 
 
 
 

2. Compara, a simple vista, la intensitat lumínica entre el circuit de l'exercici 9 i de 
l'exercici 7 i raona el motiu de la diferència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Construeix un circuit com el de l'exercici 9 i un altre com el de l'exercici 7, però 

afegint-li una font d'alimentació (pila) més. Compara a simple vista la intensitat 
lumínica de les bombetes. 
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 
 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS AL TALLER I VIRTUALS 

 
Si ja has treballat els circuits elèctrics amb els elements físics al taller, ara cal que 
provis amb el simulador (de forma virtual), així podràs observar i comparar els dos 
sistemes de treball. 
 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
-  

-  
-  

- Ordinador i programa "Circuit Simulator v1.5n" en execució 
 

 
 
 

Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS VIRTUALS A PARTIR DE LES EXPERIMENTALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1. Carrega el circuit de resistències en sèrie del simulador, seguint les passes 
següents:  
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Modifica el valor de les resistències per tal d’igualar-les al valor que tenies al taller. 
5.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-1 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
 
 

Taula EX-5.1 

 

Intensitat 

 
 
 

Taula EX-5.2 

 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
 
 

Taula EX-5.3 

 

 
 
6.- Per quin motiu creus que els valors no coincideixen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie. 
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2. Carrega el circuit de resistències en paral·lel del simulador, seguint les passes 
següents:  
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Simple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-2 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
 
 

Taula EX-6.1 

 

Intensitat 

 
 
 

Taula EX-6.2 

 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
 
 

Taula EX-6.3 

 

 
 
5.- Per quin motiu creus que hi ha diferència entre els valors enregistrats? Pot tenir 

res a veure la tolerància del fabricant? 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel simple 
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3. Carrega el circuit de resistències en paral·lel múltiple del simulador, seguint les 
passes següents:  
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Múltiple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: EX-VIR-3 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A  

Intensitat en B  

Intensitat en C  

Potencial total  

Caiguda potencial A  

Caiguda potencial B  

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Esquema del circuit en paral·lel múltiple 
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4. Carrega ara el circuit en sèrie de les bombetes seguint les passes següents: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-4 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
 
 

Taula EX-8.1 

 

Intensitat 

 
 
 

Taula EX-8.2 

 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
 
 

Taula EX-7 

 

 
5.- Observa la variació dels valors en les lectures que es fan en les lectures de la 

Intensitat i la resistències en el bombetes. En quin valor s'estabilitzen? 
 
 
 
 
 
 

6.- Com podríem arribar a aquest valor de forma molt més ràpida? A quin element 
alteraries les seves característiques? Raona la teva resposta. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 
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5. Els polsadors als circuits: 
 
Ja has treballat els polsadors a l'aula de tecnologia, ara cal que observis la diferencia de 
treballar amb un circuit amb múltiples polsadors de forma virtual 
 

5.1. Carrega ara el circuit corresponent seguint les passes següents: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 

Polsadors.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

Taula: EX-VIR-5.1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre aquest 
tipus de polsador i els interruptors 
anteriors? 

 

Quina utilitat creus que pot tenir un 
circuit com aquest? 

 

Has sentit a parlar dels dispositius 
"home mort"? Fes una recerca 
sobre ells i digues on es poden 
trobar de forma regular. 

 

 

 
Figura 5: Esquema del circuit de bombetes amb polsador 
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5.2. Carrega ara el circuit corresponent seguint les passes següents: 

 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 2 

Polsadors (tot i que en el programa un dels dispositius és un interruptor perquè si no, 
no es podria fer anar) i desprès, en acabar, executa el subapartat: Bombeta i Polsadors 
Paral·lel  

2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: EX-VIR-5.2 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre 
aquests dos tipus de circuits amb 
més d'un polsador? 

 

Pensa en la utilitat que pot tenir un 
sistema de serra i tall on 
preventivament, per evitar 
accidents amb amputació de 
membres del cos, s'hagi de 
controlar la ubicació de cadascuna 
de les mans en executar-ho. 
Aquest tipus de circuit ajuda? 

 

Pensa en la mateixa qüestió 
anterior però ara amb el circuit 
Bombeta i Polsadors Paral·lel. 
Imaginat que bloqueges un dels 
polsadors i vols reparar la 
bombeta. Què podria passar si 
algú altre no se'n adonés de la 
teva actuació? 

 

 

    
Figura 6 i Figura 7: Esquemes dels circuits amb polsadors en sèrie i en paral·lel. 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, continua amb l'observació d'altres circuits: 
 

1. Circuits en Sèrie amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: EX-VIR-AMP-1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Què observes en la intensitat del 
circuit durant els primers segons 
de funcionament? 

 

Què observes en el valor de la 
resistència de les bombetes, que 
observes? 

 

La caiguda de potencial en 
cadascuna de les bombetes, varia 
amb el temps? 

 

 
5.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 

automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge superior (entre 80 i 100 volts), 
atent al comportament de la bombeta quant arriba a uns 85 Ω de resistència. Què 
ens indica això?  
 
 
 
 
 
 

6.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 
automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge molt superior (entre 300 i 700 
volts), atent al comportament de la bombeta quan arriba a uns 120 Ω de 
resistència. Què creus que hauria passat amb una bombeta real? 
 
 
 
 
 
 



Tecnologia: El corrent elèctric 

Activitats de seguiment de les pràctiques de circuits elèctrics al taller i virtuals 9/9 

 

 
Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 

 
 

2. Completa correctament las següents taules de la veritat considerant que: 
 

0 = circuit obert (no funciona) 
1 = circuit tancat (funciona) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Esquema del circuit amb els identificadors. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Esquema del circuit amb els identificadors 
 
 

Taula:  EX-VIR-AMP-2.1 

a b s 

0   

0   

1   

1   

Taula:  EX-VIR-AMP-2.2 

a b s 

0   

1   

0   

1   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 2 
 
 
 

 
 
 
 

FITXA VIRTUAL 
 

FITXA EXPERIMENTAL A PARTIR DE LA VIRTUAL 
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 
 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS VIRTUALS 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
-  

-  
-  

- Ordinador i programa "Circuit Simulator v1.5n" en execució 
 

 
 
 

Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS VIRTUALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1.- Circuit en Sèrie: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat  

Potencial total  

Caiguda potencia R1  

Caiguda potencial R2  

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit: 
 
 
 
 
 

6.- Calcula el valor de cadascuna de les resistències (R1 i R2) a partir de les 
caigudes de potencial en cada cas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie. 
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2.- Circuit en paral·lel: 
 

2.1. Paral·lel Simple: 
 

1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Simple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-2.1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A  

Intensitat en B  

Intensitat en C  

Intensitat en D  

Potencial total  

Caiguda potencial B  

Caiguda potencial R1  

Caiguda potencial R2  

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Calcula el valor de cadascuna de les resistències (R1 i R2) a partir de les 
caigudes de potencial en cada cas: 
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Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel simple 

 
 

2.2. Paral·lel Múltiple: 
 

1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Múltiple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-2.2 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A  

Intensitat en B  

Intensitat en C  

Potencial total  

Caiguda potencial A  

Caiguda potencial B  
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5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 
llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Altera els valors de les resistències (R1, R2, R3 i R4) i compara visualment els 
resultats que obtinguis amb la nova configuració: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Esquema del circuit en paral·lel múltiple 
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3.- Combinació de circuits en Sèrie i Paral·lel: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Combinació Sèrie 

i Paral·lel. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-3.1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A  

Intensitat en B  

Intensitat en C  

Potencial total  

Caiguda potencial A  

Caiguda potencial C  

 
 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
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6.- Altera els valors de les resistències (R1, R2, R3 i R4) i compara numèricament els 
resultats que obtinguis amb la nova configuració: 
 

 Taula: VIR-3.2 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

R1  

R2  

R3  

R4  

Intensitat en A  

Intensitat en B  

Intensitat en C  

Caiguda potencial A  

Caiguda potencial C  

 
Raona el motius de la variació de les dades de la taula VIR-3.1 i VIR-3.2 i si te 
alguna cosa a veure l'alteració de valors realitzada: 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Esquema del circuit de combinació de sèrie i paral·lel 
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4.- Circuits en Sèrie amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-4 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Què observes en la intensitat del 
circuit durant els primers segons 
de funcionament? 

 

Què observes en el valor de la 
resistència de les bombetes, que 
observes? 

 

La caiguda de potencial en 
cadascuna de les bombetes, varia 
amb el temps? 

 

 
5.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 

automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge superior (entre 80 i 100 volts), 
atent al comportament de la bombeta quant arriba a uns 85 Ω de resistència. Què 
ens indica això?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 
automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge molt superior (entre 300 i 700 
volts), atent al comportament de la bombeta quan arriba a uns 120 Ω de 
resistència. Què creus que hauria passat amb una bombeta real? 
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Figura 5: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 

 
 

5.- Circuits en Paral·lel amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes 

Paral·lel.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor més proper a la font d'alimentació, l'altre deixa'l obert. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-5 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Funcionen les dues bombetes?  

Valor de la intensitat del circuit 
quan s'estabilitza la resistència de 
la bombeta (en arribar a uns 18,81 
Ω) 

 

Tanca l'altre interruptor i observa 
el que passa en tot el circuit. Hi ha 
alguna alteració del corrent 
elèctric? 

 

 

 
Figura 6: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, continua amb l'observació d'altres circuits: 
 

1.- Els polsadors en els circuits: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 

Polsadors.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-AMP-1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre aquest 
tipus de polsador i els interruptors 
anteriors? 

 

Quina utilitat creus que pot tenir un 
circuit com aquest? 

 

Has sentit a parlar dels dispositius 
"home mort"? Fes una recerca 
sobre ells i digues on es poden 
trobar de forma regular. 

 

 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes amb polsador 
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2.- Analitza els altres tipus de circuit amb polsador que hi ha per carregar al programa: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 2 

Polsadors (tot i que en el programa un dels dispositius és un interruptor perquè si no, 
no es podria fer anar) i desprès, en acabar, executa el subapartat: Bombeta i Polsadors 
Paral·lel  

2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-AMP-2 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre 
aquests dos tipus de circuits amb 
més d'un polsador? 

 

Pensa en la utilitat que pot tenir en 
un sistema de serra i tall on 
preventivament, per evitar 
accidents amb amputació de 
membres del cos, s'hagi de 
controlar la ubicació de cadascuna 
de les mans en executar-ho. Quin 
tipus de circuit ajuda? 

 

Pensa en la mateixa qüestió 
anterior però ara amb el circuit 
Bombeta i Polsadors Paral·lel. 
Imaginat que bloqueges un dels 
polsadors i vols reparar la 
bombeta. Què podria passar si 
algú altre no se'n adonés de la 
teva actuació? Pensa, també, en el 
funcionament d'un timbre de llit 
d'hospital 

 

 

    
Figura 8 i Figura 9: Esquemes dels circuits amb polsadors en sèrie i en paral·lel. 
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3.- Completa correctament las següents taules de la veritat considerant que: 
 

0 = circuit obert (no funciona) 
1 = circuit tancat (funciona) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Esquema del circuit amb els identificadors. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Esquema del circuit amb els identificadors 
 

Taula: VIR-AMP-3.1 

a b s 

0   

0   

1   

1   

Taula: VIR-AMP-3.2 

a b S 

0   

1   

0   

1   



Tecnologia: El corrent elèctric 

Activitats de seguiment de les pràctiques de circuits elèctrics virtuals i del taller  1/10 
 

PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 
 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS VIRTUALS I DEL TALLER 

 
Si ja has treballat els circuits elèctrics al simulador (de forma virtual), ara cal que 
provis amb els elements físics al taller, així podràs observar i comparar els dos 
sistemes de treball. 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
 

 
 

- Resistències variades de 110 Ω, 220 Ω i 330 Ω 
 

 
 

- Cables 
 

 
 

- Bombetes 
 

 
 

- Font d’alimentació (pila) 
 

  
 

- Polímetre o tèster 
 

 
 
Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS EXPERIMENTALS A PARTIR DE LES VIRTUALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1. Comprovació del valor nominal amb el valor marcat pel fabricant en les diferents 
resistències: 
 
Has de llegir les franges de color que hi ha al dors de les resistències i comprovar el valor 
que representen. 
 

VALOR NOMINAL CODI DE COLORS 

110 Ω  

220 Ω  

330 Ω  

 
 

2. Mesura experimental de les resistències: 
 
Fes la lectura de cadascuna de les tipologies de resistències que tens disponibles al taller 
 

 
Recordeu canviar l’escala del polímetre segons la necessitat 

Taula: VIR-EX-2 

VALOR VIRTUAL VALOR NOMINAL MESURA EXPERIMENTAL 

110 Ω   

220 Ω   

330 Ω   

 
En el cas de que no coincideixin, quin creu que pot ser la causa? Aquesta variació 
segueix algun barem ja estandarditzat? 
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3. Mesura de les resistències en un circuit en sèrie 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre. 
 

 
Recordeu aturar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie amb el circuit obert. 

 
 
 

Taula: VIR-EX -3 

ESQUEMA EQUIVALENT 
VIRTUAL 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 
  

 
 

4. Mesura de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre 
 

 
Recordeu aturar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel amb el circuit obert. 
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Taula: VIR-EX -4 

ESQUEMA EQUIVALENT 
VIRTUAL 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 

  

 
 

5. Resistències en sèrie: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit, comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 3: Esquema del circuit en sèrie amb voltímetre. 

 
Taula: EX-5.1 

Voltatge experimental  

 
 

Intensitat: 

 
Figura 4: Esquema del circuit en sèrie amb amperímetre. 

 

Taula: EX-5.1 

Intensitat experimental  
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6. Resistències en paral·lel: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit, comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 5: Esquema del circuit en paral·lel amb voltímetre 

 

Taula: VIR-EX-6.1 

Voltatge experimental  

 
 
Intensitat: 

 
Figura 6: Esquema del circuit en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: VIR-EX-6.2 

Intensitat experimental  
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7. Càlcul indirecte del valor de les resistències en un circuit en sèrie: 
 
Volem saber si aplicant la Llei d’Ohm podem esbrinar el valor exacte de les resistències 
equivalents d’un circuit en sèrie, per això es faran les lectures de la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-7 

ÍTEMS LECTURA VIRTUAL MESURA EXPERIMENTAL  

Intensitat 

 
 
 

Taula: VIR-1 

 
 
 

Taula: VIR-EX -5.1 

Voltatge / 
Potencial 

 
 
 

Taula: VIR-1 

 
 
 

Taula: VIR-EX -5.2 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

8. Càlcul indirecte del valor de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si aplicant la Llei d’Ohm podem esbrinar el valor exacte de les resistències 
equivalents d’un circuit en paral·lel, per això es faran les lectures de la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-8 

ÍTEMS LECTURA VIRTUAL MESURA EXPERIMENTAL  

Intensitat 

 
 
 

Taula: VIR-2.1 

 
 
 

Taula: VIR-EX -6.1 

Voltatge / 
Potencial 

 
 
 

Taula: VIR-2.1 

 
 
 

Taula: VIR-EX -6.2 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Per quin motiu creus que hi ha diferència entre els valors enregistrats? Pot tenir res 
a veure la tolerància del fabricant? 
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9. El valor de la resistència amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura la resistència total d'un circuit com el que es representa a continuació. 
 

 

Recorda que has de mantenir el circuit obert, és a dir, fora de funcionament per fer la 
lectura i no fer mal bé el polímetre 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb el circuit obert. 

 

Taula: EX-9 

 
Resistència total 
 

 

 
 

10. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie i amb diverses 
fonts d'alimentació: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb voltímetre 

 

Taula: EX-10.1 

 
Voltatge experimental 
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Intensitat: 

 
Figura 9: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb amperímetre 

 

Taula: EX-10.2 

Intensitat experimental  

 
La lectura de la intensitat varia tant com en el cas de la lectura virtual? 
 
 
 
 

11. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en paral·lel: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 10: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb voltímetre. 

 

Taula: EX-11.1 

 
Voltatge experimental 
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Intensitat: 

 
Figura 11: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: EX-11.2 

Intensitat experimental  
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, fes les següents comprovació: 
 

1. Torna a construir un circuit amb bombetes com el de l'exercici 7 i digues què passa 
si interrompem el contacte de només una de les bombetes del circuit? 
 
 
 
 
 
 

2. Compara, a simple vista, la intensitat lumínica entre el circuit de l'exercici 9 i de 
l'exercici 7 i raona el motiu de la diferència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Construeix un circuit com el de l'exercici 9 i un altre com el de l'exercici 7, però 

afegint-li una font d'alimentació (pila) més. Compara a simple vista la intensitat 
lumínica de les bombetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX II 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 1 
 
 
 

SOLUCIONS 
 
 
 

FITXA EXPERIMENTAL 
 

FITXA VIRTUAL A PARTIR DE L'EXPERIMENTAL 
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS AL TALLER 

CRITERIS DE CORRECCIÓ I SOLUCIONS 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
 

 
 

- Resistències variades de 110 Ω, 220 Ω i 330 Ω 
 

 
 

- Cables 
 

 
 

- Bombetes 
 

 
 

- Font d’alimentació (pila) 
 

  
 

- Polímetre o tèster 
 

 
 
Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS EXPERIMENTALS 

1. Comprovació del valor nominal amb el valor marcat pel fabricant en les diferents 
resistències: 
 
Has de llegir les franges de color que hi ha al dors de les resistències i comprovar el valor 
que representen. 
 

VALOR NOMINAL CODI DE COLORS 

110 Ω marró – marró – marró 

220 Ω vermell – vermell – marró 

330 Ω taronja – taronja – marró 

 
 
 

2. Mesura experimental de les resistències: 
 
Comprovarem si els valors fixats al codi són els mateixos que els d’una lectura amb 
polímetre. 
 

 
Recordeu canviar l’escala del polímetre segons la necessitat. 

Taula: EX-2 

VALOR NOMINAL MESURA EXPERIMENTAL CODI DE COLORS 

110 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
104 Ω < valor < 116 Ω 

marró – marró – marró 

220 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
217 Ω < valor < 222 Ω 

vermell – vermell – marró 

330 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
313 Ω < valor < 346 Ω 

taronja – taronja – marró 

 
 
En el cas de que no coincideixin, quin creu que pot ser la causa? Aquesta variació 
segueix algun barem ja estandarditzat? 
 

Si fa referència a la tolerància / Si fa referència un error de fabricació / Si no diu res d'això anterior 
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3. Mesura de les resistències en un circuit en sèrie: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre. 
 

 
Recordeu aïllar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie amb el circuit obert. 

 
 

Taula: EX-3 

ESQUEMA EQUIVALENT 
MATEMÀTIC 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 
330 Ω 

Depèn de la tolerància que 
sol ser del 5% 

321 Ω < valor < 338 Ω 

 
 

4. Mesura de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre 
 

 
Recordeu aïllar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel amb el circuit obert. 
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Taula: EX-4 

ESQUEMA EQUIVALENT 
MATEMÀTIC 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 

55 Ω 
Depèn de la tolerància que 

sol ser del 5% 
52 Ω < valor < 58 Ω 

 
 

5. Resistències en sèrie: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit I comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 3: Esquema del circuit en sèrie amb voltímetre. 

 

Taula: EX-5.1 

Voltatge experimental valor < voltatge de la pila 

 
 

Intensitat: 

 
Figura 4: Esquema del circuit en sèrie amb amperímetre. 
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Taula: EX-5.2 

Intensitat experimental valor < [(voltatge de la pila) / R] 

 
 

Resistència: 
 
Utilitzant el valor mesurat pel polímetre i enregistrat a la Taula: EX-3, compara ara els 
resultats amb els que resulten d'utilitzar la Llei d'Ohm a partir del voltatge i la intensitat de 
les taules EX-5.1 i EX-5.2. 
 

Taula: EX-5.3 

MESURA EXPERIMENTAL  VALOR CALCULAT 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-3 

V / I 

 
Observa les diferències entre un valor i una altre. Raona el motiu pel qual pot haver 
aquesta diferencia entre un valor i un altre. 
 

Si fa referència a la bondat del tèster / Si fa referència un error de l'aparell / Si no diu res d'això anterior 

 
 
 
 

6. Resistències en paral·lel: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit I comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 5: Esquema del circuit en paral·lel amb voltímetre. 
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Taula: EX-6.1 

Voltatge experimental valor < voltatge de la pila 

 
 
Intensitat: 

 
Figura 6: Esquema del circuit en paral·lel amb amperímetre. 

 

Taula: EX-6.2 

Intensitat experimental valor < 2 · [(voltatge de la pila) / R] 

 
 
 
Resistència: 
 
Utilitzant el valor mesurat pel polímetre i enregistrat a la Taula: EX-4, compara ara els 
resultats amb els que resulten d'utilitzar la Llei d'Ohm a partir del voltatge i la intensitat de 
les taules EX-6.1 i EX-6.2. 
 

Taula: EX-6.3 

MESURA EXPERIMENTAL  VALOR CALCULAT 

 
Copiar de l'anterior 

 
 

Taula: EX-4 

V / I 
 

 
 
Observa les diferències entre un valor i una altre. Raona el motiu pel qual pot haver 
aquesta diferencia entre un valor i un altre. 
 

Si fa referència a la bondat del tèster / Si fa referència un error de l'aparell / Si no diu res d'això anterior 
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7. El valor de la resistència amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura la resistència total d'un circuit com el que es representa a continuació. 
 

 

Recorda que has de mantenir el circuit obert, és a dir fora de funcionament, per fer la 
lectura i no fer mal bé el polímetre 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb el circuit obert. 

 
Taula: EX-7 

Resistència total depèn de la bombeta 

 
 

8. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-8.1 

Voltatge experimental valor < voltatge de la pila 



Tecnologia: El corrent elèctric 

Activitats de seguiment de les pràctiques de circuits elèctrics al taller 8/14 
 
 

Intensitat: 

 
Figura 9: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb amperímetre 

 

Taula: EX-8.2 

Intensitat experimental valor < 2 · [(voltatge de la pila) / R] 

 
 

9. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie i amb diverses 
fonts d'alimentació: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 10: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i dos piles amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-9.1 

 
Voltatge experimental 
 

valor < 2 x (voltatge de la pila) 
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Intensitat: 

 
Figura 11: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i dos piles amb amperímetre. 

 
 

Taula: EX-9.2 

Intensitat experimental valor <  [2 x (voltatge de la pila) / R] 

 
 

10. Observa la relació entre la resistència i la temperatura: 
 
Fes els càlculs necessaris i recull els resultats en la taula següent: 
 

Taula: EX-10 

ÍTEMS VOLTATGE INTENSITAT  RESISTÈNCIA 

Resistència en 
fred --------------- --------------- 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-7 

Resistència en 
funcionament 1 

EX-8 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-8.1 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-8.2 

 V / I 

Resistència en 
funcionament 2 

EX-9 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-9.1 

 
Copiar de l'anterior 

 
Taula: EX-9.2 

 V / I 

 
Compara els resultats. Creu que te alguna cosa a veure la temperatura amb el valor 
de la resistència? Quan és major? 
 

Si fa referència a l'augment de la temperatura per augment del potencia i això fa augmentar la resistència / 

 
Si fa referència a l'escalfor de la bombeta / Si no diu res d'això anterior 
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11. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en paral·lel: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 12: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb voltímetre. 

 
 

Taula: EX-11.1 

 
Voltatge experimental 
 

valor < (voltatge de la pila) 

 
 
Intensitat: 

 
Figura 13: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: EX-11.2 

Intensitat experimental valor < [(voltatge de la pila) / R] 
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12. Construcció d'un circuit amb polsadors: 
 
Ara canvia els interruptors per polsadors per observar la diferencia en el seu funcionament. 
 

12.1. Construeix un circuit amb bombetes en sèrie com el que s'adjunta a continuació: 
 

 
Figura 14: Esquema del circuit de bombetes en sèrie i amb polsador 

 
 
Explica com funciona el circuit que acabes de construir. 
 

Si fa referència al tancament del circuit per pressió / Si fa referència a tancar el circuit /  
Si no diu res d'això anterior o parla d'interruptors 

 
 
Tens idea de quina utilitat pot tenir? Pensa en sistemes de seguretat per a 
maquinària molt perillosa. 

 
Si fa referència a la seguretat i posa un exemple real /  

Si fa referència a la seguretat i posa un exemple no exacte / Si no diu res d'això anterior 

 
 
 

12.2. Ara prova de fer un altre tipus de circuit amb polsadors seguint els esquemes que 
s'adjunten a continuació: 

 

   
Figura 15 i Figura 16: Esquemes de diferents tipus de circuits amb polsadors 

 
Explica les diferencies entre un i altre tipus de circuit. Si pots o et ve al cap, digues 
on els podries ubicar a la vida real. 
 

Si fa referència a que el primer és per utilitzar simultàniament i el segon no i posa un exemple més o menys  
real / Si fa referència al funcionament estrictament elèctric dels sistemes i posa un exemple més o menys real 

/ Si no diu res d'això anterior 
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13. Aplicació pràctica dels circuits en una instal·lació d'ús quotidià: 
 
Tots tenim un passadís a casa o si més no hem vist com funciona, tenim una llum a 
l'entrada per il·luminar el recorregut que fem i quan l'hem recorregut sencer, ningú torna al 
principi per desconnectar el llum, ja que seria una acció contradictòria al que s'ha fet abans. 
Per tant les instal·lacions tenen uns circuits que obren per un principi i es poden tancar pel 
final, sense que això alteri el funcionament i poder repetir l'acció en el sentit contrari quan 
es vol desfer el camí anterior. 
 
Anem a construir un circuit de passadís tal i com es representa en l'esquema adjunt: 
 

 
 
Explica com funciona el circuit que acabes de construir. Pots posar un exemple 
pràctic per explicar-ho, com et vagi millor. 
 

Si fa referència a que permet encendre el circuit des de les dues bandes i parla dels passadissos /  
Si fa referència al funcionament estrictament elèctric dels sistemes i posa un exemple més o menys real /  

Si no diu res d'això anterior 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, fes les següents comprovació: 
 

1. Torna a construir un circuit amb bombetes com el de l'exercici 7 i digues què passa 
si interrompem el contacte de només una de les bombetes del circuit? 
 

Si fa referència a que el circuit al ser en paral·lel no es talla el corrent /  
Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema /  

Si no diu res d'això anterior 

 
 

2. Compara, a simple vista, la intensitat lumínica entre el circuit de l'exercici 9 i de 
l'exercici 7 i raona el motiu de la diferència: 
 
Si fa referència a que el circuit és en sèrie i per tant el potencial es divideix entre les dues bombetes i per això 

la intensitat lumínica és menor en el 7 que en el 9 /  
Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema sense fer raonament més enllà d'això /  

Si no diu res d'això anterior 

 
 

 
3. Construeix un circuit com el de l'exercici 9 i un altre com el de l'exercici 6, però 

afegint-li una font d'alimentació (pila) més. Compara a simple vista la intensitat 
lumínica de les bombetes. 
 

Si fa referència a que el circuit és en paral·lel i per tant el potencial no es divideix entre les dues bombetes i 
per això la intensitat lumínica és major en el 6 que en el 9 /  

Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema sense fer raonament més enllà d'això /  
Si no diu res d'això anterior 
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
Un cop ja es tenen les pautes de correcció i les solucions, es procedeix a facilitar una 
graella de puntuació per als diferents exercicis que aquí s'han vist: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activitats remarcades amb color són les d'ampliació i no computen en el total de la 
puntuació, només donen una puntuació extra. 
 
 

PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES 
REDACTADES 

Puntuació sencera  

Meitat de la puntuació  

No puntua  

 

FITXA EXPERIMENTAL 
RESOLUCIÓ 
NUMÈRICA 

RESOLUCIÓ 
REDACTADA 

Exercici 1 1 0 -   

Exercici 2 1 0 1 0,5 0 

Exercici 3 1 0 -   

Exercici 4 1 0 -   

Exercici 5 1 0 1 0,5 0 

Exercici 6 1 0 1 0,5 0 

Exercici 7 1 0 -   

Exercici 8 1 0 -   

Exercici 9 1 0 -   

Exercici 10 1 0 1 0,5 0 

Exercici 11 1 0 -   

Exercici 12 - - 2 1 0 

Exercici 13 - - 1 0,5 0 

Exercici 1 - - 1  0,5 0 
Exercici 2 - - 1  0,5 0 
Exercici 3 - - 1 0,5 0 

SUBTOTAL      
TOTAL   

NOTA SOBRE 10   

PERCENTATGES 65% 35% 

NOTA FINAL  
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS AL TALLER I VIRTUALS 

CRITERIS DE CORRECCIÓ I SOLUCIONS 

 
Si ja has treballat els circuits elèctrics amb els elements físics al taller, ara cal que 
provis amb el simulador (de forma virtual), així podràs observar i comparar els dos 
sistemes de treball. 
 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
-  

-  
-  

- Ordinador i programa "Circuit Simulator v1.5n" en execució 
 

 
 
 

Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS VIRTUALS A PARTIR DE LES EXPERIMENTALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1. Carrega el circuit de resistències en sèrie del simulador, seguint les passes 
següents:  
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Modifica el valor de les resistències per tal d’igualar-les al valor que tenies al taller. 
5.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-1 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
valor < voltatge de la pila 

 
Taula EX-5.1 

5 V 

Intensitat 

 
valor < [(voltatge de la pila) / R] 

 
Taula EX-5.2 

15,15 mA 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
V / I 

 
Taula EX-5.3 

R = V / I  5 / 0,01515 = 330 Ω 

 
 
6.- Per quin motiu creus que els valors no coincideixen? 
 

Si fa referència a la idealització del simulador i a l'error de l'experimental per la bondat del tèster /  
Si fa referència a la idealització de l'entorn virtual / Si no diu res d'això anterior o al·lega altres raons errònies 

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie. 
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2. Carrega el circuit de resistències en paral·lel del simulador, seguint les passes 
següents:  
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Simple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-2 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
valor < voltatge de la pila 

 
Taula EX-6.1 

5 V 

Intensitat 

 
valor < 2 · [(voltatge de la pila) / R] 

 
Taula EX-6.2 

100 mA 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
V / I 

 
Taula EX-6.3 

Req = 5 / 0,1  50 Ω 

 
 
5.- Per quin motiu creus que hi ha diferència entre els valors enregistrats? Pot tenir 

res a veure la tolerància del fabricant? 
 

Si fa referència a la idealització del simulador i a l'error de l'experimental per la bondat del tèster /  
Si fa referència a la idealització de l'entorn virtual / Si no diu res d'això anterior o al·lega altres raons errònies 

 
 
 
 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel simple 
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3. Carrega el circuit de resistències en paral·lel múltiple del simulador, seguint les 
passes següents:  
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Múltiple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: EX-VIR-3 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A 45,45 mA 

Intensitat en B 15,15 mA 

Intensitat en C 30,3 mA 

Potencial total 5 V 

Caiguda potencial A 5 V 

Caiguda potencial B 5 V 

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 
Req = 5 / 0,04545  110,01 Ω        Req suma = (1/330) + (1/330) + (1/(110+220)  Req suma = 1 / 110 

 110 Ω 
 
 
 
 

 
Figura 3: Esquema del circuit en paral·lel múltiple 
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4. Carrega ara el circuit en sèrie de les bombetes seguint les passes següents: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-4 

ÍTEMS MESURA EXPERIMENTAL  LECTURA VIRTUAL 

Voltatge 

 
valor < (voltatge de la pila) 

 
Taula EX-8.1 

5 V 

Intensitat 

 
valor < [(voltatge de la pila) / R] 

 
Taula EX-8.2 

207,3 mA 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
V / I 

 
Taula EX-7 

24,12 Ω 

 
5.- Observa la variació dels valors en les lectures que es fan en les lectures de la 

Intensitat i la resistències en el bombetes. En quin valor s'estabilitzen? 
 

En els 12,6 Ω degut a l'escalfament de la bombeta i per tant a la variació de la resistència /  
En els 12,6 Ω i nul·la o quasi nul·la referència a l'escalfament de la bombeta / Si no diu res d'això anterior  

 
 
 
 

6.- Com podríem arribar a aquest valor de forma molt més ràpida? A quin element 
alteraries les seves característiques? Raona la teva resposta. 
 
Alterant el voltatge de la font d'alimentació, alterant el potencial nominal de bombeta i opcinalment alterar 

la velocitat de simulació i/o del corrent / Augmentant la velocitat de simulació o la velocitat del corrent 
sense alterar res més / Si no diu res d'això anterior  

 
 

 
Figura 4: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 
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5. Els polsadors als circuits: 
 
Ja has treballat els polsadors a l'aula de tecnologia, ara cal que observis la diferencia de 
treballar amb un circuit amb múltiples polsadors de forma virtual 
 

5.1. Carrega ara el circuit corresponent seguint les passes següents: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 

Polsadors.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

Taula: EX-VIR-5.1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre aquest 
tipus de polsador i els interruptors 
anteriors? 

Si fa referència a la pressió exercida sobre el polsador i 
la necessitat de mantenir-la durant l'estona desitjada /  
Si fa referència a la pressió exercida sobre el posador 

però no parla de la seva continuïtat en el temps /  
Si no diu res d'això anterior 

Quina utilitat creus que pot tenir un 
circuit com aquest? 

Si fa referència a aspectes de seguretat i posa un 
exemple real /  

Si fa referència a aspectes de seguretat i no posa un 
exemple real /  

Si no diu res d'això anterior 

Has sentit a parlar dels dispositius 
"home mort"? Fes una recerca 
sobre ells i digues on es poden 
trobar de forma regular. 

Si fa referència al dispositiu de senyalització d'acció 
interrompuda i posa un exemple real, com és el metro /  

Si fa referència al dispositiu de seguretat i posa un 
exemple més o menys real /  

Si no diu res d'això anterior 

 

 
Figura 5: Esquema del circuit de bombetes amb polsador 
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5.2. Carrega ara el circuit corresponent seguint les passes següents: 

 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 2 

Polsadors (tot i que en el programa un dels dispositius és un interruptor perquè si no, 
no es podria fer anar) i desprès, en acabar, executa el subapartat: Bombeta i Polsadors 
Paral·lel  

2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: EX-VIR-5.2 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre 
aquests dos tipus de circuits amb 
més d'un polsador? 

Si fa referència a que el primer és per utilitzar simultàniament 
i el segon no i posa un exemple més o menys real /  

Si fa referència al funcionament estrictament elèctric dels 
sistemes i posa un exemple més o menys real /  

Si no diu res d'això anterior 

Pensa en la utilitat que pot tenir un 
sistema de serra i tall on 
preventivament, per evitar 
accidents amb amputació de 
membres del cos, s'hagi de 
controlar la ubicació de cadascuna 
de les mans en executar-ho. 
Aquest tipus de circuit ajuda? 

Si fa un raonament lògic sobre la seva aplicació a un entorn 
de treball del tipus descrit /  

Si fa un raonament descriptiu poc lògic sobre la seva 
aplicació a un entorn de treball del tipus descrit /  

Si no diu res d'això anterior 

Pensa en la mateixa qüestió 
anterior però ara amb el circuit 
Bombeta i Polsadors Paral·lel. 
Imaginat que bloqueges un dels 
polsadors i vols reparar la 
bombeta. Què podria passar si 
algú altre no se'n adonés de la 
teva actuació? 

Si fa referència, primer a l'accident que es produiria i en el 
segon cas la possibilitat de compartir timbre diferents llits 

d'hospital /  
Si fa un raonament més o menys lògic sobre les situacions 

de l'enunciat però no va més enllà /  
Si no diu res d'això anterior 

 

    
Figura 6 i Figura 7: Esquemes dels circuits amb polsadors en sèrie i en paral·lel. 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, continua amb l'observació d'altres circuits: 
 

1. Circuits en Sèrie amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: EX-VIR-AMP-1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Què observes en la intensitat del 
circuit durant els primers segons 
de funcionament? 

Varia ràpidament 

Què observes en el valor de la 
resistència de les bombetes, que 
observes? 

Varia ràpidament 

La caiguda de potencial en 
cadascuna de les bombetes, varia 
amb el temps? 

No 

 
5.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 

automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge superior (entre 80 i 100 volts), 
atent al comportament de la bombeta quant arriba a uns 85 Ω de resistència. Què 
ens indica això?  
 

Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta degut a l'augment de potencial /  
Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta i no ho relaciona amb el potencia /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
 
 

6.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 
automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge molt superior (entre 300 i 700 
volts), atent al comportament de la bombeta quan arriba a uns 120 Ω de 
resistència. Què creus que hauria passat amb una bombeta real? 
 

Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta fins a que es fon /  
Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta i no diu res de que es fon /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
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Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 

 
 

2. Completa correctament las següents taules de la veritat considerant que: 
 

0 = circuit obert (no funciona) 
1 = circuit tancat (funciona) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Esquema del circuit amb els identificadors. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Esquema del circuit amb els identificadors 
 

Taula:  EX-VIR-AMP-2.1 

a b s 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Taula:  EX-VIR-AMP-2.2 

a b s 

0 0 0 

1 1 1 

0 0 1 

1 1 1 
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
Un cop ja es tenen les pautes de correcció i les solucions, es procedeix a facilitar una 
graella de puntuació per als diferents exercicis que aquí s'han vist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activitats remarcades amb color són les d'ampliació i no computen en el total de la 
puntuació, només donen una puntuació extra. 
 
 

PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES 
REDACTADES 

Puntuació sencera  

Meitat de la puntuació  

No puntua  

 
 

FITXA  
EXPERIMENTAL - VIRTUAL 

RESOLUCIÓ 
NUMÈRICA 

RESOLUCIÓ 
REDACTADA 

Exercici 1 1 0 1 0,5 0 

Exercici 2 1 0 1 0,5 0 

Exercici 3 1 0 - - - 

Exercici 4 1 0 1 0,5 0 

Exercici 5 - - 2 1 0 

Exercici 1 - - 1 0,5 0 
Exercici 2 2 0 - - - 

SUBTOTAL      
TOTAL   

NOTA SOBRE 10   

PERCENTATGES 60% 40% 

NOTA FINAL  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 2 
 
 
 

SOLUCIONS 
 
 
 

FITXA VIRTUAL 
 

FITXA EXPERIMENTAL A PARTIR DE LA VIRTUAL 
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS VIRTUALS 

CRITERIS DE CORRECCIÓ I SOLUCIONS 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
-  

-  
-  

- Ordinador i programa "Circuit Simulator v1.5n" en execució 
 

 
 
 

Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS VIRTUALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1.- Circuit en Sèrie: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Sèrie. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat 15,15 mA 

Potencial total 5 V 

Caiguda potencia R1 3,33 V 

Caiguda potencial R2 1,67 V 

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit: 
 

Req = V / I  5 / 0,01515 = 330 Ω 
 
 

6.- Calcula el valor de cadascuna de les resistències (R1 i R2) a partir de les 
caigudes de potencial en cada cas: 

 
R1 = 3,33 / 0,01515  R1 = 219,80 Ω            R2= 1,67 / 0,01515  R2 = 110 Ω  

 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie. 
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2.- Circuit en paral·lel: 
 

2.1. Paral·lel Simple: 
 

1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Simple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-2.1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A 100 mA 

Intensitat en B 50 mA 

Intensitat en C 50 mA 

Intensitat en D 100 mA 

Potencial total 5 V 

Caiguda potencial B 0  V 

Caiguda potencial R1 5 V 

Caiguda potencial R2 5 V 

 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 

Req = 5 / 0,1  50 Ω      Req suma = (1/100) + (1/100)  Req suma = 1 / 50  50 Ω 
 
 
 
 

6.- Calcula el valor de cadascuna de les resistències (R1 i R2) a partir de les 
caigudes de potencial en cada cas: 
 

R1 = 5 / 0,05  R1 = 100 Ω            R2= 5 / 0,05  R2 = 100 Ω 
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Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel simple 

 
 

2.2. Paral·lel Múltiple: 
 

1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Paral·lel Múltiple. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-2.2 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A 45,45 mA 

Intensitat en B 15,15 mA 

Intensitat en C 30,3 mA 

Potencial total 5 V 

Caiguda potencial A 5 V 

Caiguda potencial B 5 V 
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5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 
llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 
Req = 5 / 0,04545  110,01 Ω        Req suma = (1/330) + (1/330) + (1/(110+220)  Req suma = 1 / 110 

 110 Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Altera els valors de les resistències (R1, R2, R3 i R4) i compara visualment els 
resultats que obtinguis amb la nova configuració: 

 
 

Si fa referència a l'alteració dels potencials i intensitats i els relaciona en cada cas /  
Si fa referència a l'alteració dels potencials i intensitats i no els relaciona en cada cas /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Esquema del circuit en paral·lel múltiple 
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3.- Combinació de circuits en Sèrie i Paral·lel: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Combinació Sèrie 

i Paral·lel. 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les lectures que es recullen  a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-3.1 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

Intensitat en A 10,1 mA 

Intensitat en B 5,05 mA 

Intensitat en C 10,1 mA 

Potencial total 5 V 

Caiguda potencial A 5 V 

Caiguda potencial C 0 V 

 
 
5.- Calcula el valor de la resistència equivalent a partir de la Intensitat i el Potencial 

llegit i calcula-ho, després, per la suma de resistències en paral·lel: 
 

Req = 5 / 0,0101  495,05 Ω        Req suma = (1/330) + (1/330) + (110+220)  Req suma = 165 + 330 
 495 Ω 
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Altera els valors de les resistències (R1, R2, R3 i R4) i compara numèricament els 
resultats que obtinguis amb la nova configuració: 

 

 Taula: VIR-3.2 

ÍTEMS LECTURES VIRTUALS 

R1 Omplir a voluntat 

R2 Omplir a voluntat 

R3 Omplir a voluntat 

R4 Omplir a voluntat 

Intensitat en A Valor experimental 

Intensitat en B Valor experimental 

Intensitat en C Valor experimental 

Caiguda potencial A Valor experimental 

Caiguda potencial C Valor experimental 

 
Raona el motius de la variació de les dades de la taula VIR-3.1 i VIR-3.2 i si te 
alguna cosa a veure l'alteració de valors realitzada: 
 

Si fa referència a l'alteració dels potencials i intensitats i els relaciona en cada cas /  
Si fa referència a l'alteració dels potencials i intensitats i no els relaciona en cada cas /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
 
 

 
Figura 4: Esquema del circuit de combinació de sèrie i paral·lel 
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4.- Circuits en Sèrie amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes Sèrie 
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-4 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Què observes en la intensitat del 
circuit durant els primers segons 
de funcionament? 

Varia ràpidament 

Què observes en el valor de la 
resistència de les bombetes, que 
observes? 

Varia ràpidament 

La caiguda de potencial en 
cadascuna de les bombetes, varia 
amb el temps? 

No 

 
5.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 

automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge superior (entre 80 i 100 volts), 
atent al comportament de la bombeta quant arriba a uns 85 Ω de resistència. Què 
ens indica això?  
 

Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta degut a l'augment de potencial /  
Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta i no ho relaciona amb el potencia /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
 

 
 
 

6.- Altera els valors del voltatge subministrat per la font d'alimentació (de formà 
automàtica està fixat en 5 volts) per un voltatge molt superior (entre 300 i 700 
volts), atent al comportament de la bombeta quan arriba a uns 120 Ω de 
resistència. Què creus que hauria passat amb una bombeta real? 
 

Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta fins a que es fon /  
Si fa referència a l'escalfament i augment de la temperatura de la bombeta i no diu res de que es fon /  

Si no diu res d'això anterior o parla de la velocitat del cirucit 
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Figura 5: Esquema del circuit de bombetes en sèrie 

 
 

5.- Circuits en Paral·lel amb bombetes: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombetes 

Paral·lel.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit amb l'interruptor més proper a la font d'alimentació, l'altre deixa'l obert. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-5 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Funcionen les dues bombetes? No 

Valor de la intensitat del circuit 
quan s'estabilitza la resistència de 
la bombeta (en arribar a uns 18,81 
Ω) 

265,79 mA 

Tanca l'altre interruptor i observa 
el que passa en tot el circuit. Hi ha 
alguna alteració del corrent 
elèctric? 

La intensitat s'ha duplicat 

 

 
Figura 6: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, continua amb l'observació d'altres circuits: 
 

1.- Els polsadors en els circuits: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 

Polsadors.  
2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 

 

 Taula: VIR-AMP-1 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre aquest 
tipus de polsador i els interruptors 
anteriors? 

Si fa referència a la pressió exercida sobre el polsador i 
la necessitat de mantenir-la durant l'estona desitjada /  
Si fa referència a la pressió exercida sobre el posador 

però no parla de la seva continuïtat en el temps /  
Si no diu res d'això anterior 

Quina utilitat creus que pot tenir un 
circuit com aquest? 

Si fa referència a aspectes de seguretat i posa un 
exemple real /  

Si fa referència a aspectes de seguretat i no posa un 
exemple real /  

Si no diu res d'això anterior 

Has sentit a parlar dels dispositius 
"home mort"? Fes una recerca 
sobre ells i digues on es poden 
trobar de forma regular. 

Si fa referència al dispositiu de senyalització d'acció 
interrompuda i posa un exemple real, com és el metro /  

Si fa referència al dispositiu de seguretat i posa un 
exemple més o menys real /  

Si no diu res d'això anterior 

 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes amb polsador 
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2.- Analitza els altres tipus de circuit amb polsador que hi ha per carregar al programa: 
 
1.- Accedeix al menú de Circuits, apartat: Bàsics i executa el subapartat Bombeta i 2 

Polsadors (tot i que en el programa un dels dispositius és un interruptor perquè si no, 
no es podria fer anar) i desprès, en acabar, executa el subapartat: Bombeta i Polsadors 
Paral·lel  

2.- Desbloca l'opció d'Aturat. 
3.- Tanca el circuit clicant a sobre del polsador i no deixis de clicar. 
4.- Fes les observacions que es recullen a la següent taula: 
 

 Taula: VIR-AMP-2 

QÜESTIONS RESPOSTES 

Quina diferencia hi he entre 
aquests dos tipus de circuits amb 
més d'un polsador? 

Si fa referència a que el primer és per utilitzar simultàniament 
i el segon no i posa un exemple més o menys real /  

Si fa referència al funcionament estrictament elèctric dels 
sistemes i posa un exemple més o menys real /  

Si no diu res d'això anterior 

Pensa en la utilitat que pot tenir en 
un sistema de serra i tall on 
preventivament, per evitar 
accidents amb amputació de 
membres del cos, s'hagi de 
controlar la ubicació de cadascuna 
de les mans en executar-ho. Quin 
tipus de circuit ajuda? 

Si fa un raonament lògic sobre la seva aplicació a un entorn 
de treball del tipus descrit /  

Si fa un raonament descriptiu poc lògic sobre la seva 
aplicació a un entorn de treball del tipus descrit /  

Si no diu res d'això anterior 

Pensa en la mateixa qüestió 
anterior però ara amb el circuit 
Bombeta i Polsadors Paral·lel. 
Imaginat que bloqueges un dels 
polsadors i vols reparar la 
bombeta. Què podria passar si 
algú altre no se'n adonés de la 
teva actuació? Pensa, també, en el 
funcionament d'un timbre de llit 
d'hospital 

Si fa referència, primer a l'accident que es produiria i en el 
segon cas la possibilitat de compartir timbre diferents llits 

d'hospital /  
Si fa un raonament més o menys lògic sobre les situacions 

de l'enunciat però no va més enllà /  
Si no diu res d'això anterior 

 

    
Figura 8 i Figura 9: Esquemes dels circuits amb polsadors en sèrie i en paral·lel. 
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3.- Completa correctament las següents taules de la veritat considerant que: 
 

0 = circuit obert (no funciona) 
1 = circuit tancat (funciona) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Esquema del circuit amb els identificadors. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Esquema del circuit amb els identificadors 
 
 
 
 

Taula: VIR-AMP-3.1 

a b s 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Taula: VIR-AMP-3.2 

a b s 

0 0 0 

1 1 1 

0 0 1 

1 1 1 
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
Un cop ja es tenen les pautes de correcció i les solucions, es procedeix a facilitar una 
graella de puntuació per als diferents exercicis que aquí s'han vist: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activitats remarcades amb color són les d'ampliació i no computen en el total de la 
puntuació, només donen una puntuació extra. 
 
 

PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES 
REDACTADES 

Puntuació sencera  

Meitat de la puntuació  

No puntua  

 

FITXA VIRTUAL 
RESOLUCIÓ 
NUMÈRICA 

RESOLUCIÓ 
REDACTADA 

Exercici 1 1 0 - - - 

Exercici 2 2 0 - - - 

Exercici 3 1 0 1 0,5 0 

Exercici 4 - - 1 0,5 0 

Exercici 5 - - 1 0,5 0 

Exercici 1 - - 1 0,5 0 
Exercici 2 - - 1 0,5 0 
Exercici 3 1 0 - - - 

SUBTOTAL      
TOTAL   

NOTA SOBRE 10   

PERCENTATGES 60% 40% 

NOTA FINAL  
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PRÀCTICA DE CIRCUITS ELÈCTRICS 
2n ESO 

 

ACTIVITATS DE SEGUIMENT DE LES PRÀCTIQUES DE 
CIRCUITS ELÈCTRICS VIRTUALS I DEL TALLER 

CRITERIS DE CORRECCIÓ I SOLUCIONS 

 
Si ja has treballat els circuits elèctrics al simulador (de forma virtual), ara cal que 
provis amb els elements físics al taller, així podràs observar i comparar els dos 
sistemes de treball. 

 
Cal que tinguis al davant el material necessari que a continuació es menciona: 
 

- Paper, bolígraf i calculadora per apuntar i fer càlculs 
 

 
 

- Resistències variades de 110 Ω, 220 Ω i 330 Ω 
 

 
 

- Cables 
 

 
 

- Bombetes 
 

 
 

- Font d’alimentació (pila) 
 

  
 

- Polímetre o tèster 
 

 
 
Llegeix atentament el que es demana i respon a les qüestions següents: 
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ACTIVITATS EXPERIMENTALS A PARTIR DE LES VIRTUALS 

Vigileu amb les unitats de les mesures i els valors. 
 

1. Comprovació del valor nominal amb el valor marcat pel fabricant en les diferents 
resistències: 
 
Has de llegir les franges de color que hi ha al dors de les resistències i comprovar el valor 
que representen. 
 

VALOR NOMINAL CODI DE COLORS 

110 Ω marró – marró – marró 

220 Ω vermell – vermell – marró 

330 Ω taronja – taronja – marró 

 
 

2. Mesura experimental de les resistències: 
 
Fes la lectura de cadascuna de les tipologies de resistències que tens disponibles al taller 
 

 
Recordeu canviar l’escala del polímetre segons la necessitat 

Taula: VIR-EX-2 

VALOR VIRTUAL VALOR NOMINAL MESURA EXPERIMENTAL 

110 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
104 Ω < valor < 116 Ω 

marró – marró – marró 

220 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
217 Ω < valor < 222 Ω 

vermell – vermell – marró 

330 Ω 
Depèn de la tolerància que sol ser 

del 5% 
313 Ω < valor < 346 Ω 

taronja – taronja – marró 

 
En el cas de que no coincideixin, quin creu que pot ser la causa? Aquesta variació 
segueix algun barem ja estandarditzat? 
 

Si fa referència a la tolerància / Si fa referència un error de fabricació / Si no diu res d'això anterior 
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3. Mesura de les resistències en un circuit en sèrie 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre. 
 

 
Recordeu aturar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 1: Esquema del circuit en sèrie amb el circuit obert. 

 
 
 

Taula: VIR-EX -3 

ESQUEMA EQUIVALENT 
VIRTUAL 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 
330 Ω 

Depèn de la tolerància 
que sol ser del 5% 

321 Ω < valor < 338 Ω 

 
 

4. Mesura de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si el valor total de la resistència és el mateix en un cas, que en l’altre 
 

 
Recordeu aturar el circuit elèctric per fer les lectures de resistència amb el polímetre. 

 
Figura 2: Esquema del circuit en paral·lel amb el circuit obert. 
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Taula: VIR-EX -4 

ESQUEMA EQUIVALENT 
VIRTUAL 

MESURA 
EXPERIMENTAL 

 

55 Ω 
Depèn de la 

tolerància que sol 
ser del 5% 

52 Ω < valor < 58 Ω 

 
 

5. Resistències en sèrie: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit, comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 3: Esquema del circuit en sèrie amb voltímetre. 

 
Taula: EX-5.1 

Voltatge experimental valor < voltatge de la pila 

 
 

Intensitat: 

 
Figura 4: Esquema del circuit en sèrie amb amperímetre. 

 

Taula: EX-5.2 

Intensitat experimental valor < [(voltatge de la pila) / R] 
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6. Resistències en paral·lel: 
 
Connecteu la font d'alimentació al circuit, comproveu els valors experimentals. 
 

 

Seguiu l'esquema de muntatge que es representa a continuació per fer correctament les 
mesures. 

Voltatge: 

 
Figura 5: Esquema del circuit en paral·lel amb voltímetre 

 

Taula: VIR-EX-6.1 

Voltatge experimental valor < voltatge de la pila 

 
 
Intensitat: 

 
Figura 6: Esquema del circuit en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: VIR-EX-6.2 

Intensitat experimental valor < 2 · [(voltatge de la pila) / R] 
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7. Càlcul indirecte del valor de les resistències en un circuit en sèrie: 
 
Volem saber si aplicant la Llei d’Ohm podem esbrinar el valor exacte de les resistències 
equivalents d’un circuit en sèrie, per això es faran les lectures de la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-7 

ÍTEMS LECTURA VIRTUAL MESURA EXPERIMENTAL  

Intensitat 

 
15,15 mA 

 
Taula: VIR-1 

 
valor < voltatge de la pila 

 
Taula: VIR-EX -5.1 

Voltatge / 
Potencial 

 
5 V 

 
Taula: VIR-1 

 
valor < [(voltatge de la pila) / R] 

 
Taula: VIR-EX -5.2 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
Req = V / I  5 / 0,01515 = 330 

Ω 
 

 

 
V / I 

 
 

 
 
 

8. Càlcul indirecte del valor de les resistències en un circuit en paral·lel: 
 
Volem saber si aplicant la Llei d’Ohm podem esbrinar el valor exacte de les resistències 
equivalents d’un circuit en paral·lel, per això es faran les lectures de la següent taula: 
 

Taula: EX-VIR-8 

ÍTEMS LECTURA VIRTUAL MESURA EXPERIMENTAL  

Intensitat 

 
100 mA 

 
Taula: VIR-2.1 

 
valor < voltatge de la pila 

 
Taula: VIR-EX -6.1 

Voltatge / 
Potencial 

 
5 V 

 
Taula: VIR-2.1 

 
valor < 2 · [(voltatge de la pila) / R] 

 
Taula: VIR-EX -6.2 

Resistència per 
la Llei d'Ohm 

 
Req = 5 / 0,1  50 Ω  

 

 
V / I 

 
 
Per quin motiu creus que hi ha diferència entre els valors enregistrats? Pot tenir res 
a veure la tolerància del fabricant? 
 
Si fa referència a la tolerància i la justifica a nivell tècnic / Si fa referència un error de fabricació i més o menys 

el justifica a nivell tècnic / Si no diu res d'això anterior 
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9. El valor de la resistència amb bombetes en sèrie: 
 
Mesura la resistència total d'un circuit com el que es representa a continuació. 
 

 

Recorda que has de mantenir el circuit obert, és a dir, fora de funcionament per fer la 
lectura i no fer mal bé el polímetre 

 
Figura 7: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb el circuit obert. 

 

Taula: EX-9 

 
Resistència total 
 

depèn de la bombeta 

 
10. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en sèrie i amb diverses 

fonts d'alimentació: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 8: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb voltímetre 

 

Taula: EX-10.1 

 
Voltatge experimental 
 

valor < 2 x (voltatge de la pila) 
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Intensitat: 

 
Figura 9: Esquema del circuit de bombetes en sèrie amb amperímetre 

 

Taula: EX-10.2 

Intensitat experimental valor <  [2 x (voltatge de la pila) / R] 

 
La lectura de la intensitat varia tant com en el cas de la lectura virtual? 
 
No, si ho justifica fent referència  l'entorn ideal del sistema virtual i la bondat del tèster / No, si ho justifica com 

una falta de precisió de qualsevol dels entorns a nivell tècnic / Si no diu res d'això anterior 
 

11. Mesura del voltatge i la intensitat del circuit amb bombetes en paral·lel: 
 
Mesura els valors del voltatge i la intensitat en un circuit com el que s'adjunta a continuació.  
 

 

Fes una construcció, en cada cas, igual a la que es representa a l'esquema per tal de fer 
una lectura correcta dels valors. 

Voltatge: 

 
Figura 10: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb voltímetre. 

 
Taula: EX-11.1 

 
Voltatge experimental 
 

valor < (voltatge de la pila) 
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Intensitat: 

 
Figura 11: Esquema del circuit de bombetes en paral·lel amb amperímetre 

 

Taula: EX-11.2 

Intensitat experimental valor < [(voltatge de la pila) / R] 
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ACTIVITATS D'AMPLIACIÓ 

Si has finalitzat la feina, fes les següents comprovació: 
 

1. Torna a construir un circuit amb bombetes com el de l'exercici 7 i digues què passa 
si interrompem el contacte de només una de les bombetes del circuit? 
 

Si fa referència a que el circuit al ser en paral·lel no es talla el corrent /  
Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema /  

Si no diu res d'això anterior 

 
 

2. Compara, a simple vista, la intensitat lumínica entre el circuit de l'exercici 9 i de 
l'exercici 7 i raona el motiu de la diferència: 
 
Si fa referència a que el circuit és en sèrie i per tant el potencial es divideix entre les dues bombetes i per això 

la intensitat lumínica és menor en el 7 que en el 9 /  
Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema sense fer raonament més enllà d'això /  

Si no diu res d'això anterior 

 
 

3. Construeix un circuit com el de l'exercici 9 i un altre com el de l'exercici 7, però 
afegint-li una font d'alimentació (pila) més. Compara a simple vista la intensitat 
lumínica de les bombetes. 
 

Si fa referència a que el circuit és en paral·lel i per tant el potencial no es divideix entre les dues bombetes i 
per això la intensitat lumínica és major en el 6 que en el 9 /  

Si fa referència al funcionament estrictament elèctric del sistema sense fer raonament més enllà d'això /  
Si no diu res d'això anterior 
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ 
 
Un cop ja es tenen les pautes de correcció i les solucions, es procedeix a facilitar una 
graella de puntuació per als diferents exercicis que aquí s'han vist: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activitats remarcades amb color són les d'ampliació i no computen en el total de la 
puntuació, només donen una puntuació extra. 
 
 

PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES 
REDACTADES 

Puntuació sencera  

Meitat de la puntuació  

No puntua  

 

FITXA  
VIRTUAL - EXPERIMENTAL 

RESOLUCIÓ 
NUMÈRICA 

RESOLUCIÓ 
REDACTADA 

Exercici 1 1 0    

Exercici 2 1 0 1 0,5 0 

Exercici 3 1 0    

Exercici 4 1 0    

Exercici 5 1 0    

Exercici 6 1 0    

Exercici 7 1 0    

Exercici 8 1 0 1 0,5 0 

Exercici 9 1 0    

Exercici 10 1 0 1 0,5 0 

Exercici 11 1 0    

Exercici 1   1 0,5 0 

Exercici 2   1 0,5 0 

Exercici 3   1 0,5 0 

SUBTOTAL      
TOTAL   

NOTA SOBRE 10   

PERCENTATGES 65% 35% 

NOTA FINAL  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX III 
 
 



 

 

 
 
 
 

GUIA DIDÀCTICA DEL PROFESSOR 
 

MATERIAL COMPLEMENTARI PEL DOCENT 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEJAMENT D'ACTIVITATS AMB 
CIRCUITS ELÈCTRICS A 2n D'ESO: DE LA 

MANIPULACIÓ A LA SIMULACIÓ. 
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CONTEXTUALITZACIÓ 
 
Segons indica el Decret 143/2007 d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria a 2n d'ESO es preceptiu tractar els continguts 
d'Electricitat. Seguint aquesta direcció s'ha generat aquest material docent per 
a donar unes eines d'actuació en l'àmbit dels circuits elèctrics, de forma que es 
complementin amb el temari que es vagi impartint a la classe ordinària i que, 
com és natural, avarca molt més camp. Tot i això, cal destacar que la novetat 
d'aquest material és que el conjunt d'activitats que es proposen s'han plantejat 
amb la idea de introduir el simulador com a part del procés d'aprenentatge, per 
la qual cosa no tota la feina cal que sigui portada a terme a l'aula de tecnologia 
(taller). 
 
El model de treball és el següent, els alumnes poden començar el temari dels 
circuits elèctrics per una de les següents parts: 
 
La part Experimental, que és correspon amb el que es podria anomenar 
muntatge físic o pràctic, que és el sistema tradicional des del qual s'ha treballat 
aquest temari. En aquesta part de l'activitat, els alumnes han de poder 
manipular els diferents elements que composen un circuit (piles, resistències, 
cables, bombetes, interruptors, etc.). Per tal de facilitar la feina molts instituts 
compten amb un material de dotació que consisteix en elements de muntatge ja 
preparats, així els alumnes només han de preocupar-se d'encaixar 
correctament els elements amb els cables, ja que aquests venen amb les 
terminals adients per connectar amb les peces del circuit, així s'eviten falsos 
contactes, treballs de soldadura i qualsevol mena de problema de connexió 
derivat del circuit. Amb aquest sistema, els alumnes faran lectures in situ de 
voltatge, intensitat i resistència i algun petit càlcul derivat, així com raonaments 
i deduccions a partir del que poden veure i tocar. Aquests resultats i 
observacions quedaran enregistrats en unes fitxes ja preparades, on s'hi 
podran veure els models de muntatge, per tal de facilitar la tasca als alumnes 
que puguin tenir dubtes del que se'ls està demanant i alguns consells pràctics 
per tal de fer un correcte ús del material disponible. Això és molt important, 
perquè cal saber que les eines electròniques no són econòmiques i qualsevol 
defecte provocat al polímetre per una mala praxis, per exemple, pot resultar 
molt car d'arreglar. 
 
La part Virtual, que és correspon amb el que es podria anomenar muntatge 
amb simulador o muntatge informàtic. Aprofitant la tirada que tenen els 
simuladors en l'educació i l'aprenentatge s'ha intentat adaptar el simulador 
"Circuit Simulator V1.5n", d'accés gratuït i ja existent, que permet la 
configuració de circuits elèctrics per a alumnes de 2n d'ESO. Amb aquesta 
eina, els alumnes poden explorar una altre faceta de l'electricitat i amb una 
gran varietat de recursos, ja que el simulador hi compta amb tota mena 
d'elements necessaris per muntar un circuit. En aquestes activitats, els alumnes 
hauran de llegir a la pantalla els valors que es mostren de les resistències, 
voltatges i intensitats, fer els càlculs corresponents i explorar les possibles 
aplicacions dels circuits a la vida real. Els resultats es recolliran en unes fitxes 
creades per a l'activitat. La complexitat de les preguntes pot augmentar perquè 
es treballa amb l'ordinador i per tant tenen la possibilitat de recórrer a fons de 
documentació de la xarxa. Per altra banda, el treball amb elements virtuals 



Tecnologia: El corrent elèctric 

Material didàctic complementari pel professor 2/8 

permet modificar les característiques de les peces sense haver de comprar 
material nou, ampliar o reduir les toleràncies i amb això observar el que porta 
com a conseqüència sense haver de perdre material, ja que tot és simulat. 
 
Ara queda tractar el tema de la interconnexió entre aquestes dues formes de 
plantejar un temari d'electricitat: fer els muntatges físicament i no poder anar 
més enllà del que l'aula taller doni de si, o pel contrari, treballar de forma virtual 
amb elements que no són tangiles però que es poden modificar a plaer i 
explotar el recurs didàctic que d'això es treu. La idea és no haver d'escollir un o 
altre i no haver de fer activitats que pugin, al cap i a la fi, resultar repetitives per 
als alumnes que les facin de forma seguida. Amb això, el que s'ha creat és un 
material adaptat a la línia de d'estudi dels alumnes, de forma que tant si han 
volgut començar per una de les part o l'altre, en passar a la segona part, 
tindran un altre conjunt de fitxes on s'aprofitarà al màxim el que ja s'ha treballat 
per poder fer un treball més pràctic i a la vegada vinculant entre les dues part, 
així, les relacions entre les fitxes són molt estretes i per això s'agrupen en 2 
blocs diferents: 
 
El bloc de les fitxes experimentals: que consten de: 

 Fitxa Experimental: amb el seguiment del muntatge físic 
 Fitxa Experimental – Virtual: amb el seguiment del muntatge virtual a partir 

d'haver treballat els circuits experimentals. 
 
El bloc de les fitxes virtuals: que consten de: 

 Fitxa Virtual: amb el seguiment del muntatge virtual 
 Fitxa Virtual – Experimental amb el seguiment del muntatge experimental 

a partir d'haver treballat els circuits virtuals. 
 
Cal esmentar que cada bloc inclou un solucinari per tal d'orientar al docent cap 
als resultats esperats. 
 
 
La finalitat d'aquest material, és dotar a l'alumne d'unes eines que li permetin 
tant la construcció abstracte com física de circuits elèctrics i sobretot dotar-lo 
d'autonomia a l'hora de procedir a la construcció i treball amb circuits elèctrics. 
Paral·lelament a aquest objectiu genèric, s'està formant a l'alumne en una 
forma de procedir en el treball molt metòdica, però que a la vegada els hi fa 
raonar i per tant s'evita el treball per obediència i es fixa un ritme de treball per 
autonomia personal. 
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GUIA DIDÀCTICA DEL PROFESSOR 
 

Plantejament d'activitats amb circuits elèctric a 2n d'ESO: de la 
manipulació a la simulació. 

 
 
Seguint les indicacions del Decret 143/2007, aquest dossier estaria indicat per 
ser treballat seguint les següent indicacions sobre la seva impartició: 
 
Curs / Nivell: 
Aquestes activitats estarien indicades per ser dutes a terme en l'assignatura de 
Tecnologia de 2n d'ESO. 
 
Contingut al qual està adscrit: 
El marc de treball seria el de l'Electricitat. 
 
Unitat didàctica:  
Els continguts treballat estarien ubicats a la unitat didàctica de Circuits elèctrics, 
on es tracten tot el referent al sistema de conducció elèctrica i es dissenyen i 
s'executen circuits bàsics i senzills. 
 
Competències treballades: 
A continuació es procedeix a la justificació de les diferents competències 
treballades amb aquest contingut: 
 
 Competència en el coneixements i la interacció amb el món físic

 

: 
Desenvolupar les habilitats necessàries per analitzar i manipular objectes 
amb precisió i seguretat. 
Competència de conviure i habitar el món

 

: Demostrar coneixements sobre 
objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics relacionats amb e circuit 
elèctric. 
Competència matemàtica

 

: Emprar les lleis de càlcul senzilles, fer operacions 
matemàtiques per calcular valors, aïllar i operar amb incògnites a les 
operacions, comparar críticament valors numèrics i utilitzar les unitats 
adients en cada cas. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal

 

: Demostrar recursos i 
capacitats resolutives per a l'execució dels treballs de construcció i anàlisi 
dels circuits elèctrics. 
Competència en comunicació lingüística

 

: Adquirir les tècniques 
d'interpretació i seguiment de les activitats i instruccions per a l'execució de 
la feina. 
Competència pel tractament de la informació i competència digital

 

: Extreure 
d'eines informàtiques la informació necessària per a la resolució de 
problemes plantejats en els exercicis. 
Competència per aprendre a aprendre

 

: Executar activitats de forma 
autònoma i cooperativa per resoldre un problema tecnològic. 
Competència social i ciutadana

 

: Raonar la importància que té l'electricitat al 
nostre dia a dia.  
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Objectius plantejats per aquest projecte de forma genèrica: 
Amb el que es treballa en aquest dossier es pretenen assolir els següents 
objectius genèrics (OBG) extrets de la normativa: 
 
 OBG1

 

: Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu 
funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la 
millor forma d’utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que condicionen 
el seu disseny i construcció. 
OBG2

 

: Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, 
amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la 
documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que 
resolguin el problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat. 
OBG3

 

: Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 
OBG4

 

: Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de 
decisions, en l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant 
una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la 
normalització i les mesures de seguretat. 
OBG5

 

: Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet 
com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics 
adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i 
disseny d’objectes o processos. 

Objectius plantejats per aquest projecte de forma concreta: 
Amb un vincle més estret amb el que es treballa als continguts del dossier, es 
pot fer una aproximació dels objectius concrets (OBC) que es mencionen a 
continuació: 
 
 OBC1

 

: Identificar els elements d'un circuit elèctric senzill (pila, cable i 
existència en sèrie i en paral·lel) 
OBC2

 

: Manipular de forma correcta i segura les eines de mesura de 
paràmetres elèctrics (polímetres) 
OBC3

 
: Utilitzar la llei d'Ohm. 

OBC4

 
: Explicar el funcionament de circuits elèctrics bàsics. 

OBC5

 
: Simular un circuit amb les especificacions donades. 

OBC6

 
: Explicar de manera teòrica la resposta d'un circuit. 

OBC7

 

: Identificar a nivell teòric els efectes del corrent elèctric (circuits que 
fan llum, per exemple) 

Continguts inclosos en aquest projecte: 
El treball a partir d'aquest material general inclou el següent llistat de continguts 
(CN) que estan extrets de la normativa: 
 
 CN1

 

: Reconeixement de la funció dels elements d’un circuit elèctric i de la 
seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de 
comandament. 
CN2: Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics 
per donar resposta a les necessitats de l’habitatge i altres entorns, i amb 
programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis 
d’algunes de les variables. 
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 CN3

 

: Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels 
efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. 
CN3

 

: Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió 
elèctrica, intensitat i resistència. 

Criteris d'avaluació: 
Els criteris d'avaluació (CR) presentats amb aquest projecte estan extrets de la 
normativa i són els següents: 
 
 CR1

 

: Explicar i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les 
seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. 
CR2

 

: Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics tant amb components com 
mitjançant l’ús de simuladors. 
CR3

 

: Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en 
el desenvolupament tecnològic. 

Avaluació: 
Es recomana que el docent tingui en comte, a l'hora d'avaluar l'activitat, la 
ponderació de les notes següents: 
 

PART EXPERIMENTAL PART VIRTUAL 

60% 40% 

 
 

Amb aquesta distribució de la nota es pretén donar a entendre que la part 
experimental sempre ha de contar més perquè es tracta de la manipulació in 
situ del material, de com es desenvolupa l'alumne en un entorn real amb totes 
les problemàtiques que això comporta i que si supera s'han de valorar per 
sobre del treball purament de recerca, almenys pel que fa a l'assignatura de 
tecnologia. 
 
Pel que fa a les activitats de les fitxes, el docent hauria de tenir present la 
distribució següent: 
 

Fitxes experimentals 
PART 

EXPERIMENTAL 
PART 

VIRTUAL 
65% 35% 

 
 

Fitxes virtuals 
PART 

EXPERIMENTAL 
PART 

VIRTUAL 
60% 40% 

 
 

Amb una distribució com aquesta es potencia a aquells alumnes que han fet 
correctament les mesures i han pres bé les dades, però en canvi tenen 
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deficiències per expressar per escrit una idea relativa al que han estat 
treballant, cosa que tot i que s'ha de treballar no cal que es penalitzi greument, 
per això la diferència de la puntuació. 
 
Criteris de puntuació de les activitats: 
Les pautes per a la puntuació de les activitats plantejades en els dossiers es 
troben recollides en els solucionaris de cada bloc, on es detallen les 
puntuacions màximes amb les que es dota cada activitat i els criteris per obtenir 
les notes parcials. 
Al final de cada fitxa s'ha inclòs una taula amb les puntuacions diferenciades 
entre les activitats estrictament numèriques (només pot estar bé o malament) i 
les activitats explicatives (que tenen criteris diferenciats en tres nivells: bé, mig i 
dolent), el docent disposa de les pautes per adjudicar una puntuació o una 
altre. Per tal d'ajudar en auques procés, els criteris de puntuació de cada 
pregunta d'aquest tipus estan classificats per color, tal i com es pot veure a la 
taula següent:  
 

PUNTUACIÓ DE LES RESPOSTES 
REDACTADES 

Puntuació sencera  

Meitat de la puntuació  

No puntua  

 
 
Temporització:  
En total, els continguts estan pensats per ser impartits en 8 sessions

 

, d'una 
hora (60') de durada cadascuna.  

Preferiblement les sessions han de ser seguides tot i que no és una condició 
estricta ja que el sistema de fitxes permet que els continguts puguin ser 
impartits a intervals, per exemple, aprofitant les hores de desdoblament al taller 
(1 h a la setmana), o amb qualsevol altre combinació horària. 
 
La temporització està plantejada per blocs (bloc 1 i bloc 2), aquest dos blocs 
imparteixen els mateixos continguts però en diferent ordre, per la qual cosa les 
activitats estan fixades per a dates diferents. Donat que el docent decideix quin 
bloc seguirà, les temporitzacions varien interiorment l'una de l'altre, tot i que 
coincideixen en el marc general.  
La diferencia entre un bloc i un altre són l'ordre en que s'imparteixen les etapes, 
així, en el bloc 1, l'alumne primer experimentarà amb els circuits físics, es a dir, 
fent el muntatge real al taller, en acabar aquesta part, l'alumne passa a la 
manipulació virtual; per altra banda, en el cas del bloc 2, l'alumne primer 
practicarà amb el simulador virtual de circuits elèctrics i en acabar aquesta part, 
farà l'experimentació física dels circuits. Cada etapa s'obre amb una breu 
explicació del material de treball i es tanca amb un recull de conclusions i 
resultats.   
 
A la següent taula adjunta es visualitza la temporització fixada, s'han marcat en 
dos colors diferents l'extensió del temari virtual i del temari experimental, per 
donar una primera idea de la durada de cadascun.  
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SESSIONS 
 

BLOC 1 

1er Experimental 
 
2n Virtual 

 
BLOC 2 

1er Virtual 
 
2n Experimental 

1 

 Introducció marc general 
(10') 

 Comprovació i breu 
explicació del material (15') 

 Activitat 1 (15') 
 Activitat 2 (20') 

 Introducció marc general 
(10') 

 Comprovació i breu 
explicació del material i del 
simulador (15') 

 Activitat 1 (20') 
 Activitat 2 (15') 

2 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 3 (10') 
 Activitat 4 (5') 
 Activitat 5 (15') 
 Activitat 6 (20') 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 2 (20') 
 Activitat 3 (20') 
 Activitat 4 (10') 

3 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 7 (15') 
 Activitat 8 (10') 
 Activitat 9 (10') 
 Activitat 10 (15') 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 4 (15') 
 Activitat 5 (20') 
 Aclariment de dubtes i 
conclusions (15') 

4 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 11 (10') 
 Activitat 12 (15') 
 Activitat 13 (15') 
 Aclariment de dubtes i 
conclusions (10') 

 Introducció marc general 
(10') 

 Comprovació i breu 
explicació del material (15') 

 Activitat 1 (15') 
 Activitat 2 (20') 

5 

 Introducció marc general 
(10') 

 Comprovació i breu 
explicació del material i del 
simulador (20') 

 Activitat 1 (15') 
 Activitat 2 (15') 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 3 (10') 
 Activitat 4 (10') 
 Activitat 5 (15') 
 Activitat 6 (15') 

6 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 3 (25') 
 Activitat 4 (25') 
  

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 7 (15') 
 Activitat 8 (10') 
 Activitat 9 (10') 
 Activitat 10 (15') 
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7 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 5 (35') 
 Aclariment de dubtes i 
conclusions (15') 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Activitat 11 (10') 
 Activitat 12 (15') 
 Activitat 13 (15') 
 Aclariment de dubtes i 
conclusions (10') 

8 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Comparació dels resultats 
obtinguts entre els 
experimentals i els virtuals 
(30') 

 Reflexió i raonament sobre 
les causes de les diferències 
entre un i altre sistema (20') 

 Aclariment de dubtes sessió 
anterior. Comprovació de 
resultats (10') 

 Comparació dels resultats 
obtinguts entre els 
experimentals i els virtuals 
(30') 

 Reflexió i raonament sobre 
les causes de les diferències 
entre un i altre sistema (20') 

 
 
Metodologia de treball: 
Aquestes activitats estan pensades per ser treballades de la següent forma: 
 
 Activitats experimentals
 

: en grups de 3 o 4 alumnes. 
Activitats virtuals

 
: individualment. 

Atenció a la diversitat: 
Per tal d'atendre les possibles diferències a nivell acadèmic de l'alumnat 
present a l'aula, aquest projecte recomana per a cada cas (ampliació o reforç) 
les següents mesures: 
 

 Evitar l'agrupació dels alumnes de baix rendiment acadèmic de forma 
majoritària en determinats grups. 

Reforç als alumnes amb dificultats: 

 Vetllar per la correcta distribució de la participació als grups de treball 
experimental, creant diferents càrrecs en el funcionament intern al grup. 

 Personalitzar i traduir conceptes, paraules o elements claus per a la 
comprensió o resolució del problema plantejat. 

 Recolzament directe per part del professor mentre executen l'activitat. 
 Facilitar les fórmules de càlcul directament i que els alumnes hagin de fer les 

operacions a partir d'elles. 
 Esquematitzar la feina a realitzar. 
 
Ampliació als alumnes d'altes capacitats
 Realització de les activitats d'ampliació presents a les fitxes. 

: 

 Fer recerques més acurades de conceptes teòrics inclosos als continguts de 
les fitxes (dispositius d'"home mort", etc.). 
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Bibliografia: 
Per tal de facilitar la comprensió del que es descriu i es demana al projecte, el 
docent pot recórrer a les següents fonts d'informació per tal de documentar-se 
o aclarir conceptes específics: 
 

 
Codi de colors per a la identificació de les resistències: 

http://www.taringa.net/posts/info/1185835/Calculo-de-resistencias.html 
 
 

 
Guies i tutorials d'ús del polímetre, tèster o multímetre: 

http://www.frrg.utn.edu.ar/frrg/apuntes/programacion/sist_proc_datos/manejo_
mult%C3%ADmetro_digital.pdf 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iYe3JnYRlAs 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX IV 
 
 



 

 

 
 
 
 

GUIA D'ÚSUARI DEL SIMULADOR: 
CIRCUIT SIMULATOR V1.5n 

 
 
 
 

Guia per poder realitzar el projecte: 
 

Plantejament d'activitats amb circuits elèctrics a  
2n d'ESO: de la manipulació a la simulació 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Amb la present guia es pretén donar unes nocions bàsiques per al 
funcionament del programa simulador de circuits elèctrics "Circuit Simulator 
v1.5n", un programa informàtic gratuït i dissenyat per a ser utilitzar en el 
muntatge de senzills sistemes elèctrics.  
 
La guia es centra en una versió modificada realitzada sobre l'original, les 
diferencies amb el qual són: 
  

 Traducció de l'anglès al català de totes les opcions principals. 
 Inclusió dels circuits a carregar, afegint-ne tots de nou. 
 Adaptació al nivell acadèmic de 2n d'ESO, eliminant els circuits no aptes 

per al seu nivell.  
 
 
El programa original estava en anglès, el seu autor, el Paul Falstad's, és un 
programador de simuladors i a la seva pàgina (www.falstad.com) disposa de 
diferents models per descarregar, tot ells en anglès. El nivell al qual estava 
dirigit el simulador original era molt alt, superior al de batxillerat, oferint-se 
sistemes força complexos que s'escapaven als objectius pedagògics de 2n 
d'ESO, cap als qual s'ha dissenyat el projecte i la present guia d'usuari. Per 
aquest motiu els circuits es van canviar completament, es van eliminar els que 
hi existien i es van traçar els nous, així la configuració que es trobarà en les 
diferents menús executables està adaptada al grup que l'implementarà. 
 
Al respecte de les traducció s'ha d'afegir que principalment s'ha treballat els 
termes que els alumnes de 2n d'ESO poden utilitzar, per això alguns elements 
dels menús es troben encara en el seu anglès original, donat que la traducció 
requereix d'una professionalització que encara està en treball. Aquests termes 
es troben agrupats en les opcions dels elements a afegir, en concret en les 
opcions: 
 

 Elements passius 
 Components actius 
 Altres 

 
 
Malgrat això, aquests termes no revesteixen d'especial importància, almenys 
pel que fa el present projecte, perquè els alumnes no faran un ús lliure del 
programa, sinó que tenen un treball pautat i per tant no tenen necessitat 
d'utilitzar aquests termes. 
 
El simulador presenta unes opcions molt interessants, ja que totes les 
característiques elèctriques dels components es poden alterar i així, comprovar 
el resultat fent les lectures virtuals de les magnituds elèctriques, les quals, com 
ja es veurà, son de fàcil accés.  
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GUIA D'USUARI 
 
 
Si és el primer contacte amb el programa, seguiu les següents indicacions per 
poder comprendre els menús i les diferents opcions que ofereix els programa 
modificat del simulador: 
 
 
Començament 
Un cop executat el programa, apareix a la pantalla un display com aquest: 
 

 
 
 
Aquesta serà la plataforma principal del programa i a partir de la qual es 
carrega tota la resta. 
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Com que la guia s'emmarca en el context del projecte de treball de circuits 
elèctrics a nivell de 2n d'ESO, els continguts de la mateixa es centraran en el 
que es demana per assolir el treball preparat i en el mateix ordre: 
 
Configuració de la interfície: 
Primer de tot cal adaptar la pantalla de treball i la simbologia als requeriments 
de l'usuari, per tant clicant a sobre de "opcions", es desplega el menú 
corresponent: 
 

 
 
 
De les opcions oferides, cal que es treballi sobre dos en concret 

 
 
 
 
"Resistències ISO" permet l'adaptació 
de la simbologia de les resistències 
segons la normativa ISO, aquesta 
opció ja està marcada de forma 
original. 
 
"Fons blanc" permet fer un canvi en el 
color del fons, que de sèrie es negre, i 
tornar-lo blanc, això és a gust de 
l'usuari. 
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Càrrega de circuits elèctrics disponibles: 
Si es vol carregar un circuit elèctric determinat s'ha de fer clic a sobre de 
"circuits" i desplegar el menú de la pestanya: 
 

 
 
 
Escollir del desplegable, l'opció "bàsics": 
 

 
 
Quan s'ha desplegat el menú es poden veure tots els circuits disponibles, els 
noms són bastant descriptius per evitar errors i confusions. 
 
 
Per exemple es tria un, el de "paral·lel simple", es clica a sobre: 
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Aquest és el circuit que apareix en executar l'ordre esmentada, ara es procedirà 
a comprovar com es fan les lectures i s'explota l'utilitat virtual del simulador. 
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Esborrar un circuit carregat per carregar un altre o tornar a la pàgina 
inicial: 
Es fa clic a sobre de l'opció "circuits" i a continuació es fa clic a sobre de "circuit 
en blanc", aleshores desapareixerà tot el que hi ha a la pantalla. 
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Lectures virtuals i modificació de les propietats: 
Primer de tot s'ha de posar en marxa el circuit, seguin les instruccions 
següents: 
 

 
 
 
S'oberva que el circuit s'ha carregat, que l'estat es "aturat" i que el temps "t" 
està a zero (o) segons. 
 
 
S'ha de clicar a sobre de la casella de "aturat" de sèrie, els circuit arrenca en 
aquest estat i amb el temps "t" a zero (0) segons. Un cop s'activa, el temps 
comença a córrer encara que el circuit carregat no estigui en funcionament. 
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En habilitar la opció es veu com el temps comença a còrrer. 
 
Aleshores es tanca el circuit fent clic sobre l'interruptor i es posa en marxa tot el 
sistema elèctric. 
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Les lectures es fan, posant l'índex del ratolí a sobre de l'element sobre el qual 
es vol fer la lectura, per exemple a sobre d'un punt del cable. 
 

 
 
 
El resultat es pot veure automàticament a la part inferior de la pantalla, on 
abans estava el temps. En el cas del cable, s'indica la intensitat (en mA) que 
per ell passa i el voltatge (en V). 
 

 
 
 
El mateix passa amb les resistències, de les quals es poden veure les 
característiques posant el cursor a sobre d'elles i en el mateix lloc que en 
l'anterior cas, es poden veure les característiques d'ella. 
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Modificacions de les propietats dels elements 
Totes les peces i dispositius es poden alterar, modificar i corregir, nomes cal 
per clic amb la dreta a sobre de l'element i s'obre un desplegable que indica el 
que es vol fer, en aquest cas s'escolliria l'opció "editar" per modificar les 
propietats de la resistència. 
 

 
 
 
Si s'escull l'opció d'edició el que apareix és un altre menú amb els ítems que es 
poden alterar: 
 

 
 
 
En aquest cas el valor de la resistència, quan s'ha fixat el valor requerit, es fa 
clic sobre "apply" o "OK" 
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El mateix passaria si es pretén fer una lectura sobre una bombeta de les que 
ofereix el programa, de la mateixa forma, es fa clic amb el botó de la dreta del 
ratolí: 

 
 
 
S'escull l'opció "editar", i s'obre el menú de modificacions de les propietats de la 
bombeta. 
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Eines per crear nous circuits: 
Si es dona el cas que l'usuari ha de construir un nou circuit, diferent al que ja 
està carregat al programa, el que s'ha de fer es un clic amb el botó dret del 
ratolí sobre la pantalla de fons. 
Apareixerà un menú desplegable amb tot un seguit d'instruccions: 
 

 
 
 
En ell figuren els elements amb els quals el programa hi compta per a generar 
nous circuits. 

 

 
 
El primer d'ells és el cable, l'element més bàsic, del circuit, si es fa clic a sobre i 
a continuació ja es pot fixar el cable on es vulgui i en la longitud que sigui, 
sempre i quan es traci en segments rectes, és a dir, els trams són rectilinis. 
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El mateix passa amb les resistències, que es troben en l'opció del menú 
inferior. 
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Un altre apartat del menú és el dels components passius, que conté tots 
aquelles components que actuen dins del circuits de forma no activa, és a dir 
esperant una acció prèvia. En aquest grup és on s'ubiquen els interruptors, els 
polsadors, els commutadors, etc. 
 

 
 
 
En aquest apartat s'hi troben els polsadors, els elements que tanquen el circuit 
si s'exerceix pressió a sobre d'ells, en aquest cas si es fa clic a sobre de 
l'element. 
 

 
 
Desprès s'hi troben els elements d'entrada i sortida, són els dispositius que 
aporten o consumeixen l'electricitat del circuit, aquí es troben les bateries (les 
que s'ha utilitzar en els circuits carregats), les bombetes, els LED's, etc. 
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A continuació es troben els components actius, dels quals no s'utilitzen cap en 
aquest projecte. 
 

 
 
 
Seguidament s'hi troben les portes lògiques, amb les quals es poden fer els 
operadors lògics, tampoc s'utilitzen en aquest nivell de 2n d'ESO. 
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Més cap a sota es troba l'opció per a la inclusió de xips, components 
electròniques més avançades. 
 

 
 
 
Finalment s'hi troben els que no es poden classificar en lloc i que estan 
agrupats en l'apartat altres. 
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Funcionament general del programa 
Com ja s'ha vist, el programa consisteix en la construcció de circuits elèctrics 
que desprès es fan funcionar i que el pas del corrent es simula com un 
moviment en un sentit o en altre. La velocitat del moviment ve marcat per la 
resistència que troba en el seu camí i per tant, en alguns cassos pot ser 
interessant, si la resistència ha de anar variant (com en el cas de les 
bombetes), accelerar el comportament per veure els resultats de forma ràpida.  
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Opcions del menú: 
Per començar es farà un recorregut per les diferents opcions del menú  fitxer de 
la part superior: 
 

Aquí es trobaran totes les opcions pròpies de d'un programa executable, si es 
vol carregar un fitxer desat, si es vol guardar un fitxer generat, si es vol sortir... 

Menú de fitxer: 

 

 
 
 
En el cas de voler importar un circuit desat en un altre lloc, el que s'ha de fer es 
carregar, importar, el codi del circuit, fent clic en l'opció de importar. 
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Al fer clic a sobre, surt una pantalla on es demana inserir el codi del circuit a 
importar. 
 

 
 

 
Per altra banda, també està l'opció de desar un circuit que s'ha generat i que no 
es vol perdre. Per portar a terme aquesta ordre, cal que es faci clic en exportar.  
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Al iniciar aquesta opció surt una altre finestra amb el codi que s'ha generat i 
que s'ha de guardar. 
 

 
 
 
El que s'ha de fer es copiar aquest text codi del circuit, en un document de text i 
guarda-ho com a tal en una carpeta per poder-ho recuperar en un altre 
moment, fent el mateix procés però a la inversa. 
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La vista final del codi preparat per ser guardat és com la que s'adjunta: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX V 
 
 



 

 

 
 
 

GUIA DE MODIFICACIÓ  
DEL SIMULADOR: 

CIRCUIT SIMULATOR V1.5n 
 
 
 
 

Guia per poder realitzar el projecte: 
 

Plantejament d'activitats amb circuits elèctrics a  
2n d'ESO: de la manipulació a la simulació 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquesta guia pretén donar a conèixer les directrius bàsiques que són 
necessàries per modificar el programa així com els procediments que es van 
seguir per modificar-lo i obtenir la versió en català, a partir de la qual s'ha 
desenvolupat el treball: Plantejament d'activitats amb circuits a 2n d'ESO: de la 
manipulació a la simulació.  
 
Es pretén que amb la redacció d'aquesta guia, si algú vol supervisà els canvis 
realitzats, ho podrà fer seguint les indicacions que aquí es marquen. De la 
mateixa manera, si es dona que algú està interessat en arribar més lluny en les 
modificacions, podrà veure com es poden realitzar i a partir d'aquí traçar la 
seva pròpia via de modificació.  
 
Aquest programa està penjat a la xarxa (www.falstad.com)

 

 per ser descarregat 
de forma lliure. El problema era poder fer assequible aquest programa als 
alumnes de 2n d'ESO, per això es va plantejar el canvi d'idioma, de l'anglès al 
català, així, a més s'aconseguia fer més proper el programa cap als alumnes. 
Per altra banda, el nivell a qui anava dirigit el programa primitiu era un de molt 
alt, potser universitari, per això l'altra tasca que es va dur a terme va ser la 
d'adaptar els continguts al nivell exigible a 2n d'ESO. 

Les tasques aquí descrites tenien com a complicació que requerien el 
coneixement del llenguatge de programació de Java, l’entorn a partir del qual 
arrenca el simulador i que a demostrat ser molt sensible a les variacions de les 
diferents versions. No és un llenguatge complicat però cal conèixer-lo per poder 
trobar la forma de modificar-ho i extreure-li el màxim de profit. 
Com ja s’ha comentat, aquest llenguatge és una mica delicat i només que 
l'ordinador actualitzi la seva base de dades i variï la versió del Java, el 
programa pot deixar de funcionar o innavilitar algunes de les seves funcions, 
com és el cas de la d’esborrar, que actualment està fora de servei en la versió 
en català. Finalment, cal comentar l’etern conflicte de treballar amb Windows o 
amb Linux, dos sistemes operatius diferents que requereixen de configuracions 
particulars per fer anar el mateix programa. 
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GUIA DE MODIFICACIÓ 
 
 
El programa base, a partir del qual s’ha creat la versió en català, estava 
originalment en anglès i el seu autor, el Paul Falstad’s, el va penjar amb el codi 
obert a la seva pàgina (www.falstad.com) perquè pogués tenir-se lliure accés i 
poder-ho modificar lliurement, tot citant la font. Amb aquesta metodologia ja 
s’ha creat alguna versió alternativa en espanyol i el que es plantejava ara era 
fer una versió en català i amb una adequació del nivell dels circuits cap els 
alumnes de 2n d’ESO. 
 
Per tal de dur a terme aquesta adaptació es va recórrer a l’ajut del professor de 
les pràctiques al centre, en J. Orts, qui es va oferir a aportar els seus amplis 
coneixements en programació informàtica. Prenent ell la iniciativa es van traduir 
els menús, es van fer les modificacions de base de programa i es van canviar 
alguns paràmetres que ja venien per defecte. 
Després d’aquesta primera adaptació, el treball del TFM va consistir en adaptar 
els circuits elèctrics al nivell corresponent, eliminant els que s’escapaven als 
objectius didàctics associats a 2n d’ESO i aquests circuits van ser desats en el 
propi llistat dels programa per tal que poguessin ser cridats per l’usuari en 
qualsevol moment i estivar-li els haver de construir-los cada cop que els 
necessités. 
 
Els circuits que aquest TFM va carregar en el llistat es van treure a partir de les 
observacions que es van fer durant la realització de les practiques al mateix 
centre, per la qual cosa hi ha la seguretat absoluta que els circuits que es 
plantegen són completament assolibles per als alumnes de 2n d’ESO. 
 
L’actuació portada a terme es configura a partir de dos parts que a continuació 
es desenvoluparan. 
 
 
 

PART I 
 

Modificació de l’entorn de treball 
 
Primerament es va descarregar el programa del web: www.falstad.com, el nom 
del simulador és “Circuit Simulator v1.5n” i està, originalment en anglès.  
 
Aleshores es va procedir a fer una edició del “setuplist”, un arxiu de text que 
s’hi troba només obrir la carpeta descarregada.  
En ell s’hi troben tots els elements que el programa és capaç de carregar, les 
peces de que disposa per fer el muntatge dels circuits elèctrics. 
 
El problema amb el que es va trobar a l’hora de voler editar aquest arxiu és el 
forma d’obertura, calia un programa de transcripció adequat, per això es va 
recórrer al web www.softcatala.org, d’allà es va descarregar un editor gratuït 
que permetés la lectura dels arxius de Java, el seleccionat va ser el Notepad, 
un bloc de lectura de dades retornava les dades en un format completament 
llegible i entendible. 

http://www.falstad.com/�
http://www.falstad.com/�
http://www.softcatala.org/�
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 Amb aquest programa es va fer la lectura i modificació dels arxius dels circuits, 
quedant tal i com es veuen a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es veu, el programa requereix que se li guardin els arxius de la forma: 
 

referència.txt nom_visible_menú 
 
 
Amb això, el que fa el programa és assignar a cada circuit desat; que s’ha 
d’exportar amb un nom curt i sense espais; un nom més identificatiu i on ja s’ho 
poden inserir espais al mig del nom. 
 
 

PART II 
 

Modificació dels circuits integrats en el menú de càrrega 
 
Tal i com s’especifica a la guia d’usuari del simulador, el que primer es va fer va 
ser crear un nou llistat de circuits per carregar, aquest es van traçar en el 
mateix programa i més tard es van exportar amb un nom identificatiu, com ja es 
diu a la guia anteriorment citada, els arxius dels circuits s’exporten en forma de 
document de text sense format (.txt). 
 
Quan ja es tenen tots generat i correctament identificats al ·setuplist”, el que es 
fa es copiar-los en la capeta “circuits”, no te pèrdua perquè es tracta de l’única 
carpeta que hi ha en el descarregable de l’arxiu. 
 
Allà estan tots els circuits que emmagatzema el programa, però s’ha de 
recordar que per tal que siguin carregat en executar-ho cal que estuguin 
correctament nombrat i enregistrats al “setuplist”. 
 

 
### setuplist.txt first line must be a comment 
+Basics 
bombpols.txt Bombeta i Polsadors 
bomb2pols.txt Bombeta i 2 Polsadors 
bombpolsparal.txt Bombeta i Polsadors Paral·lel 
bombparal.txt Bombetes Paral·lel 
bombserie.txt Bombetes Sèrie 
combserieparal.txt Combinació Sèrie i Paral·lel 
commu2pos.txt Commutador 2 posicions 
paralmúlt.txt Paral·lel Múltiple 
paralsimp.txt Paral·lel Simple 
pas1.txt Passadis 1 
pas2.txt Passadis 2 
rele1.txt Rele 1 
serie.txt Sèrie 
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PART III 
 

Modificació de l’applet 
 
Aquesta és la part a la qual el professor J. Orts va treballar prèviament a la 
modificació del programa, el que es farà a continuació es llistar els processos 
que es van portar a terme en aquesta part de l’actuació. 
 
Els processos aquí descrits han de ser tinguts en compta com una guia de 
l’itinerari seguit, cal vigilar molt amb la manipulació dels applets dels programes 
si no es te un coneixement adient del tema, ja que es pot alterar qualsevol arxiu 
i perdre tot el programa o deixar-ho inservible i haver-lo de tornar a 
descarregar. Per tant aquest nivell de modificació no està pensat per a usuaris 
iniciats. 
 
Amb la modificació de l’applet, el que es pretén és modificar el codi font del 
programa, gràcies a que el seu autor el va penjar integrament obert al web, els 
usuaris el poden descarregar i treballar sobre ell, sempre citant la font. El que 
es persegueix amb la modificació d’aquest codi és produir una manipulació dels 
menús, els missatges i les opcions del programa, en aquest cas, traduir el 
llenguatge de l’anglès al català o adaptar els continguts al nivell de 2n d’ESO. 
 
Un cop tot preparat s’ha de descarregar i instal·lar l’arxiu “Java sdk” disponible 
al web d’Oracle (www.oracle.com) i aleshores introduir el fitxer “manifest.txt” a 
la carpeta on són tots els arxius Java.  
Aquest fitxer conté l’ordre que s’ajunta a continuació: 
 
 

 
 
 
 
 
Amb l’editor Metapad, anteriorment descarregat, s’obren els arxius: 
- Menús 
- Opcions per defecte 
- Missatges 
- Activació i desactivació de funcions 
 
I es modifiquen al gust de l’usuari. 
 
A continuació s’obre un terminal a la carpeta dels arcius font i s’executen les 
ordres: 
 

Javac *.java 
Jar cmf manidfest.txt circuit.jar *.class 

 
 
Un cop fet això només cal substituir l’arxiu “circuit.jar” pel nou, que se l’ha 
identificat com “CirSim.java”, amb això ja es disposa d’un nou codi font tot i que 
resulta un text molt extens i integrament està adjuntat a l’apartat codi font 
modificat, s’ha cregut adient destacar una de les ordres: 

 
Main-Class: Circuit 

 

http://www.oracle.com/�
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En aquest extracte del codi font es pot observar, remarcat en groc, com es va 
modificar de forma que les resistències sortissin, per defecte, d’acord amb el 
format ISO i no amb la simbologia americana, d’aquesta manera es va 
apropant a l’alumne cap a la normalització de la simbologia elèctrica. Una altra 
direcció de treball per aun futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
showValuesCheckItem.setState(true); 
 //m.add(conductanceCheckItem = getCheckItem("Show 
Conductance")); 
 m.add(smallGridCheckItem = getCheckItem("Graella 
Petita")); 
 m.add(euroResistorCheckItem = 
getCheckItem("ResistÃ¨ncies ISO")); 
 euroResistorCheckItem.setState(true); 
 m.add(printableCheckItem = getCheckItem("Fons 
Blanc")); 
 printableCheckItem.setState(printable); 
 m.add(conventionCheckItem = getCheckItem("Sentit 
del Corrent Convencional")); 
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CODI FONT MODIFICAT 
 
 
 
// CirSim.java (c) 2010 by Paul Falstad 
 
// For information about the theory behind this, see 
Electronic Circuit & System Simulation Methods by Pillage 
 
import java.io.InputStream; 
import java.awt.*; 
import java.awt.image.*; 
import java.applet.Applet; 
import java.util.Vector; 
import java.io.File; 
import java.util.Random; 
import java.util.Arrays; 
import java.lang.Math; 
import java.net.URL; 
import java.awt.event.*; 
import java.io.FilterInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.text.DecimalFormat; 
import java.text.NumberFormat; 
import java.lang.reflect.Constructor; 
import java.lang.reflect.Method; 
import java.net.URLDecoder; 
import java.net.URLEncoder; 
 
public class CirSim extends Frame 
  implements ComponentListener, ActionListener, 
AdjustmentListener, 
  MouseMotionListener, MouseListener, ItemListener, 
KeyListener { 
     
    Thread engine = null; 
 
    Dimension winSize; 
    Image dbimage; 
     
    Random random; 
    public static final int sourceRadius = 7; 
    public static final double freqMult = 3.14159265*2*4; 
     
    public String getAppletInfo() { 
 return "Circuit by Paul Falstad"; 
    } 
 



Tecnologia: El corrent elèctric  Alejandro GagoTorres 

Guia de modificació del simulador: Circuit Simulator V1.5n 7/75 

    static Container main; 
    Label titleLabel; 
    Button resetButton; 
    Button dumpMatrixButton; 
    MenuItem exportItem, exportLinkItem, importItem, 
exitItem, undoItem, redoItem, 
 cutItem, copyItem, pasteItem, selectAllItem, 
optionsItem; 
    Menu optionsMenu; 
    Checkbox stoppedCheck; 
    CheckboxMenuItem dotsCheckItem; 
    CheckboxMenuItem voltsCheckItem; 
    CheckboxMenuItem powerCheckItem; 
    CheckboxMenuItem smallGridCheckItem; 
    CheckboxMenuItem showValuesCheckItem; 
    CheckboxMenuItem conductanceCheckItem; 
    CheckboxMenuItem euroResistorCheckItem; 
    CheckboxMenuItem printableCheckItem; 
    CheckboxMenuItem conventionCheckItem; 
    Scrollbar speedBar; 
    Scrollbar currentBar; 
    Label powerLabel; 
    Scrollbar powerBar; 
    PopupMenu elmMenu; 
    MenuItem elmEditMenuItem; 
    MenuItem elmCutMenuItem; 
    MenuItem elmCopyMenuItem; 
    MenuItem elmDeleteMenuItem; 
    MenuItem elmScopeMenuItem; 
    PopupMenu scopeMenu; 
    PopupMenu transScopeMenu; 
    PopupMenu mainMenu; 
    CheckboxMenuItem scopeVMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeIMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeMaxMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeMinMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeFreqMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopePowerMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeIbMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeIcMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeIeMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeVbeMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeVbcMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeVceMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeVIMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeXYMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeResistMenuItem; 
    CheckboxMenuItem scopeVceIcMenuItem; 
    MenuItem scopeSelectYMenuItem; 
    Class addingClass; 
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    int mouseMode = MODE_SELECT; 
    int tempMouseMode = MODE_SELECT; 
    String mouseModeStr = "Select"; 
    static final double pi = 3.14159265358979323846; 
    static final int MODE_ADD_ELM = 0; 
    static final int MODE_DRAG_ALL = 1; 
    static final int MODE_DRAG_ROW = 2; 
    static final int MODE_DRAG_COLUMN = 3; 
    static final int MODE_DRAG_SELECTED = 4; 
    static final int MODE_DRAG_POST = 5; 
    static final int MODE_SELECT = 6; 
    static final int infoWidth = 120; 
    int dragX, dragY, initDragX, initDragY; 
    int selectedSource; 
    Rectangle selectedArea; 
    int gridSize, gridMask, gridRound; 
    boolean dragging; 
    boolean analyzeFlag; 
    boolean dumpMatrix; 
    boolean useBufferedImage; 
    boolean isMac; 
    String ctrlMetaKey; 
    double t; 
    int pause = 10; 
    int scopeSelected = -1; 
    int menuScope = -1; 
    int hintType = -1, hintItem1, hintItem2; 
    String stopMessage; 
    double timeStep; 
    static final int HINT_LC = 1; 
    static final int HINT_RC = 2; 
    static final int HINT_3DB_C = 3; 
    static final int HINT_TWINT = 4; 
    static final int HINT_3DB_L = 5; 
    Vector elmList; 
    Vector setupList; 
    CircuitElm dragElm, menuElm, mouseElm, stopElm; 
    int mousePost = -1; 
    CircuitElm plotXElm, plotYElm; 
    int draggingPost; 
    SwitchElm heldSwitchElm; 
    double circuitMatrix[][], circuitRightSide[], 
 origRightSide[], origMatrix[][]; 
    RowInfo circuitRowInfo[]; 
    int circuitPermute[]; 
    boolean circuitNonLinear; 
    int voltageSourceCount; 
    int circuitMatrixSize, circuitMatrixFullSize; 
    boolean circuitNeedsMap; 
    public boolean useFrame; 
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    int scopeCount; 
    Scope scopes[]; 
    int scopeColCount[]; 
    static EditDialog editDialog; 
    static ImportDialog impDialog; 
    Class dumpTypes[]; 
    static String muString = "u"; 
    static String ohmString = "ohm"; 
    String clipboard; 
    Rectangle circuitArea; 
    int circuitBottom; 
    Vector undoStack, redoStack; 
 
    int getrand(int x) { 
 int q = random.nextInt(); 
 if (q < 0) q = -q; 
 return q % x; 
    } 
    CircuitCanvas cv; 
    Circuit applet; 
 
    CirSim(Circuit a) { 
 super("Circuit Simulator v1.5n"); 
 applet = a; 
 useFrame = false; 
    } 
 
    String startCircuit = null; 
    String startLabel = null; 
    String startCircuitText = null; 
    String baseURL = "http://www.falstad.com/circuit/"; 
     
    public void init() { 
 String euroResistor = null; 
 String useFrameStr = null; 
 boolean printable = false; 
 boolean convention = true; 
 
 CircuitElm.initClass(this); 
 
 try { 
     baseURL = applet.getDocumentBase().getFile(); 
     // look for circuit embedded in URL 
     String doc = applet.getDocumentBase().toString(); 
     int in = doc.indexOf('#'); 
     if (in > 0) { 
  String x = null; 
  try { 
      x = doc.substring(in+1); 
      x = URLDecoder.decode(x); 
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      startCircuitText = x; 
  } catch (Exception e) { 
      System.out.println("can't decode " + x); 
      e.printStackTrace(); 
  } 
     } 
     in = doc.lastIndexOf('/'); 
     if (in > 0) 
  baseURL = doc.substring(0, in+1); 
      
     String param = applet.getParameter("PAUSE"); 
     if (param != null) 
  pause = Integer.parseInt(param); 
     startCircuit = 
applet.getParameter("startCircuit"); 
     startLabel   = applet.getParameter("startLabel"); 
     euroResistor = 
applet.getParameter("euroResistors"); 
     useFrameStr  = applet.getParameter("useFrame"); 
     String x = 
applet.getParameter("whiteBackground"); 
     if (x != null && x.equalsIgnoreCase("true")) 
  printable = true; 
     x = applet.getParameter("conventionalCurrent"); 
     if (x != null && x.equalsIgnoreCase("true")) 
  convention = false; 
 } catch (Exception e) { } 
  
 boolean euro = (euroResistor != null && 
euroResistor.equalsIgnoreCase("true")); 
 useFrame = (useFrameStr == null || 
!useFrameStr.equalsIgnoreCase("false")); 
 if (useFrame) 
     main = this; 
 else 
     main = applet; 
  
 String os = System.getProperty("os.name"); 
 isMac = (os.indexOf("Mac ") == 0); 
 ctrlMetaKey = (isMac) ? "\u2318" : "Ctrl"; 
 String jv = System.getProperty("java.class.version"); 
 double jvf = new Double(jv).doubleValue(); 
 if (jvf >= 48) { 
     muString = "\u03bc"; 
     ohmString = "\u03a9"; 
     useBufferedImage = true; 
 } 
  
 dumpTypes = new Class[300]; 
 // these characters are reserved 
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 dumpTypes[(int)'o'] = Scope.class; 
 dumpTypes[(int)'h'] = Scope.class; 
 dumpTypes[(int)'$'] = Scope.class; 
 dumpTypes[(int)'%'] = Scope.class; 
 dumpTypes[(int)'?'] = Scope.class; 
 dumpTypes[(int)'B'] = Scope.class; 
 
 main.setLayout(new CircuitLayout()); 
 cv = new CircuitCanvas(this); 
 cv.addComponentListener(this); 
 cv.addMouseMotionListener(this); 
 cv.addMouseListener(this); 
 cv.addKeyListener(this); 
 main.add(cv); 
 
 mainMenu = new PopupMenu(); 
 MenuBar mb = null; 
 if (useFrame) 
     mb = new MenuBar(); 
 Menu m = new Menu("Fitxer"); 
 if (useFrame) 
     mb.add(m); 
 else 
     mainMenu.add(m); 
 m.add(importItem = getMenuItem("Importar")); 
 m.add(exportItem = getMenuItem("Exportar")); 
 m.add(exportLinkItem = getMenuItem("Exportar 
EnllaÃ§")); 
 m.addSeparator(); 
 m.add(exitItem   = getMenuItem("Sortir")); 
 
 m = new Menu("Editar"); 
 m.add(undoItem = getMenuItem("Desfer")); 
 undoItem.setShortcut(new 
MenuShortcut(KeyEvent.VK_Z)); 
 m.add(redoItem = getMenuItem("Refer")); 
 redoItem.setShortcut(new MenuShortcut(KeyEvent.VK_Z, 
true)); 
 m.addSeparator(); 
 m.add(cutItem = getMenuItem("Retallar")); 
 cutItem.setShortcut(new MenuShortcut(KeyEvent.VK_X)); 
 m.add(copyItem = getMenuItem("Copiar")); 
 copyItem.setShortcut(new 
MenuShortcut(KeyEvent.VK_C)); 
 m.add(pasteItem = getMenuItem("Enganxar")); 
 pasteItem.setShortcut(new 
MenuShortcut(KeyEvent.VK_V)); 
 pasteItem.setEnabled(false); 
 m.add(selectAllItem = getMenuItem("Seleccionar 
Tot")); 
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 selectAllItem.setShortcut(new 
MenuShortcut(KeyEvent.VK_A)); 
 if (useFrame) 
     mb.add(m); 
 else 
     mainMenu.add(m); 
 
 m = new Menu("OscilÂ·loscopi"); 
 if (useFrame) 
     mb.add(m); 
 else 
     mainMenu.add(m); 
 m.add(getMenuItem("Apilats", "stackAll")); 
 m.add(getMenuItem("Separats", "unstackAll")); 
 
 optionsMenu = m = new Menu("Opcions"); 
 if (useFrame) 
     mb.add(m); 
 else 
     mainMenu.add(m); 
 m.add(dotsCheckItem = getCheckItem("Mostrar 
Corrent")); 
 dotsCheckItem.setState(true); 
 m.add(voltsCheckItem = getCheckItem("Mostrar 
Voltatge")); 
 voltsCheckItem.setState(true); 
 m.add(powerCheckItem = getCheckItem("Mostrar 
PotÃ¨ncia")); 
 m.add(showValuesCheckItem = getCheckItem("Mostrar 
Valors")); 
 showValuesCheckItem.setState(true); 
 //m.add(conductanceCheckItem = getCheckItem("Show 
Conductance")); 
 m.add(smallGridCheckItem = getCheckItem("Graella 
Petita")); 
 m.add(euroResistorCheckItem = 
getCheckItem("ResistÃ¨ncies ISO")); 
 euroResistorCheckItem.setState(true); 
 m.add(printableCheckItem = getCheckItem("Fons 
Blanc")); 
 printableCheckItem.setState(printable); 
 m.add(conventionCheckItem = getCheckItem("Sentit del 
Corrent Convencional")); 
 conventionCheckItem.setState(convention); 
 m.add(optionsItem = getMenuItem("Altres 
Opcions...")); 
  
 Menu circuitsMenu = new Menu("Circuits"); 
 if (useFrame) 
     mb.add(circuitsMenu); 
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 else 
     mainMenu.add(circuitsMenu); 
 
 mainMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Cable", 
"WireElm")); 
 mainMenu.add(getClassCheckItem("Afegir ResistÃ¨ncia", 
"ResistorElm")); 
  
 Menu passMenu = new Menu("Components Passius"); 
 mainMenu.add(passMenu); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Condensador", 
"CapacitorElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Bobina", 
"InductorElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Interruptor", 
"SwitchElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Polsador", 
"PushSwitchElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Commutador", 
"Switch2Elm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir 
PotenciÃ²metre", "PotElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir 
Transformador", "TransformerElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Add Tapped 
Transformer", 
           "TappedTransformerElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Add Transmission 
Line", "TransLineElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Afegir RelÃ¨", 
"RelayElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Add Memristor", 
"MemristorElm")); 
 passMenu.add(getClassCheckItem("Add Spark Gap", 
"SparkGapElm")); 
  
 Menu inputMenu = new Menu("Entrades/Sortides"); 
 mainMenu.add(inputMenu); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Massa", 
"GroundElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Bateria", 
"DCVoltageElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Font CA (2-
terminals)", "ACVoltageElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Font CC (1-
terminal)", "RailElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Font CA (1-
terminal)", "ACRailElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Ona Quadrada 
(1-terminal)", "SquareRailElm")); 
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 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Sortida 
AnalÃ²gica", "OutputElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Entrada 
LÃ²gica", "LogicInputElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Sortida 
LÃ²gica", "LogicOutputElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Rellotge", 
"ClockElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Escombrat 
CA", "SweepElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Add Var. Voltage", 
"VarRailElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Antena", 
"AntennaElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Font de 
Corrent", "CurrentElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir LED", 
"LEDElm")); 
 inputMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Bombeta 
(beta)", "LampElm")); 
  
 Menu activeMenu = new Menu("Components Actius"); 
 mainMenu.add(activeMenu); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir DÃode", 
"DiodeElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir DÃode 
Zener", "ZenerElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Transistor 
(bipolar, NPN)", 
        "NTransistorElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Transistor 
(bipolar, PNP)", 
        "PTransistorElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Operacional 
(- a dalt)", "OpAmpElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Operacional 
(+ a dalt)", 
        "OpAmpSwapElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir MOSFET 
(canal n)", 
        "NMosfetElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir MOSFET 
(canal p)", 
        "PMosfetElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir JFET (canal 
n)", 
      "NJfetElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir JFET (canal 
p)", 
      "PJfetElm")); 
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 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Interruptor 
AnalÃ²gic (SPST)", "AnalogSwitchElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Interruptor 
AnalÃ²gic (SPDT)", "AnalogSwitch2Elm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir SCR", 
"SCRElm")); 
 //activeMenu.add(getClassCheckItem("Add 
Varactor/Varicap", "VaractorElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir DÃode 
Tunnel", "TunnelDiodeElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Afegir TrÃode", 
"TriodeElm")); 
 //activeMenu.add(getClassCheckItem("Add Diac", 
"DiacElm")); 
 //activeMenu.add(getClassCheckItem("Add Triac", 
"TriacElm")); 
 //activeMenu.add(getClassCheckItem("Add 
Photoresistor", "PhotoResistorElm")); 
 //activeMenu.add(getClassCheckItem("Add Thermistor", 
"ThermistorElm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Add CCII+", 
"CC2Elm")); 
 activeMenu.add(getClassCheckItem("Add CCII-", 
"CC2NegElm")); 
 
 Menu gateMenu = new Menu("Portes LÃ²giques"); 
 mainMenu.add(gateMenu); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Inversor", 
"InverterElm")); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Porta NAND", 
"NandGateElm")); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Porta NOR", 
"NorGateElm")); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Porta AND", 
"AndGateElm")); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Porta OR", 
"OrGateElm")); 
 gateMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Porta XOR", 
"XorGateElm")); 
 
 Menu chipMenu = new Menu("Xips"); 
 mainMenu.add(chipMenu); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir D Flip-Flop", 
"DFlipFlopElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir JK Flip-Flop", 
"JKFlipFlopElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Display 7 
Segments", "SevenSegElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir VCO", 
"VCOElm")); 
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 chipMenu.add(getClassCheckItem("Add Phase 
Comparator", "PhaseCompElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Comptador", 
"CounterElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Add Decade Counter", 
"DecadeElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Temporitzador 
555", "TimerElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir DAC", 
"DACElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir ADC", 
"ADCElm")); 
 chipMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Latch", 
"LatchElm")); 
  
 Menu otherMenu = new Menu("Altres"); 
 mainMenu.add(otherMenu); 
 otherMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Text", 
"TextElm")); 
 otherMenu.add(getClassCheckItem("Afegir Sonda 
OscilÂ·locopi", "ProbeElm")); 
 otherMenu.add(getCheckItem("Arrossegar Tot (Alt-
drag)", "DragAll")); 
 otherMenu.add(getCheckItem( 
     isMac ? "Drag Row (Alt-S-drag, S-right)" : 
     "Arrossegar Verticalment (S-right)", 
     "DragRow")); 
 otherMenu.add(getCheckItem( 
     isMac ? "Drag Column (Alt-\u2318-drag, 
\u2318-right)" : 
     "Arrossegar Horitzontalment (C-right)", 
     "DragColumn")); 
 otherMenu.add(getCheckItem("Arrossegar SelecciÃ³", 
"DragSelected")); 
 otherMenu.add(getCheckItem("Drag Post (" + 
ctrlMetaKey + "-drag)", 
       "DragPost")); 
 
 mainMenu.add(getCheckItem("Seleccionar/Arrossegar 
SelecciÃ³ (espai or Shift-drag)", "Select")); 
 main.add(mainMenu); 
 
 main.add(resetButton = new Button("Reset")); 
 resetButton.addActionListener(this); 
 dumpMatrixButton = new Button("Dump Matrix"); 
 //main.add(dumpMatrixButton); 
 dumpMatrixButton.addActionListener(this); 
 stoppedCheck = new Checkbox("Aturat"); 
 stoppedCheck.addItemListener(this); 
 main.add(stoppedCheck); 
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 main.add(new Label("Velocitat de SimulaciÃ³", 
Label.CENTER)); 
 
 // was max of 140 
 main.add(speedBar = new 
Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 3, 1, 0, 260)); 
 speedBar.addAdjustmentListener(this); 
 
 main.add(new Label("Velocitat del Corrent", 
Label.CENTER)); 
 currentBar = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 
       50, 1, 1, 100); 
 currentBar.addAdjustmentListener(this); 
 main.add(currentBar); 
 
 main.add(powerLabel = new Label("Lluantor PotÃ¨ncia", 
Label.CENTER)); 
 main.add(powerBar = new 
Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL, 
        50, 1, 1, 100)); 
 powerBar.addAdjustmentListener(this); 
 powerBar.disable(); 
 powerLabel.disable(); 
 
 main.add(new Label("www.falstad.com")); 
 
 if (useFrame) 
     main.add(new Label("")); 
 Font f = new Font("SansSerif", 0, 10); 
 Label l; 
 l = new Label("Circuit Actual:"); 
 l.setFont(f); 
 titleLabel = new Label("Etiqueta"); 
 titleLabel.setFont(f); 
 if (useFrame) { 
     main.add(l); 
     main.add(titleLabel); 
 } 
 
 setGrid(); 
 elmList = new Vector(); 
 setupList = new Vector(); 
 undoStack = new Vector(); 
 redoStack = new Vector(); 
 
 scopes = new Scope[20]; 
 scopeColCount = new int[20]; 
 scopeCount = 0; 
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 random = new Random(); 
 cv.setBackground(Color.black); 
 cv.setForeground(Color.lightGray); 
  
 elmMenu = new PopupMenu(); 
 elmMenu.add(elmEditMenuItem = getMenuItem("Editar")); 
 elmMenu.add(elmScopeMenuItem = getMenuItem("Veure a 
l'oscilÂ·locopi")); 
 elmMenu.add(elmCutMenuItem = getMenuItem("Tallar")); 
 elmMenu.add(elmCopyMenuItem = getMenuItem("Copiar")); 
 elmMenu.add(elmDeleteMenuItem = 
getMenuItem("Esborrar")); 
 main.add(elmMenu); 
  
 scopeMenu = buildScopeMenu(false); 
 transScopeMenu = buildScopeMenu(true); 
 
 getSetupList(circuitsMenu, false); 
 if (useFrame) 
     setMenuBar(mb); 
 if (startCircuitText != null) 
     readSetup(startCircuitText); 
 else if (stopMessage == null && startCircuit != null) 
     readSetupFile(startCircuit, startLabel); 
 
 if (useFrame) { 
     Dimension screen = getToolkit().getScreenSize(); 
     resize(860, 640); 
     handleResize(); 
     Dimension x = getSize(); 
     setLocation((screen.width  - x.width)/2, 
   (screen.height - x.height)/2); 
     show(); 
 } else { 
     if (!powerCheckItem.getState()) { 
  main.remove(powerBar); 
  main.remove(powerLabel); 
  main.validate(); 
     } 
     hide(); 
     handleResize(); 
     applet.validate(); 
 } 
 main.requestFocus(); 
    } 
 
    boolean shown = false; 
     
    public void triggerShow() { 
 if (!shown) 
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     show(); 
 shown = true; 
    } 
     
    PopupMenu buildScopeMenu(boolean t) { 
 PopupMenu m = new PopupMenu(); 
 m.add(getMenuItem("Remove", "remove")); 
 m.add(getMenuItem("Speed 2x", "speed2")); 
 m.add(getMenuItem("Speed 1/2x", "speed1/2")); 
 m.add(getMenuItem("Scale 2x", "scale")); 
 m.add(getMenuItem("Max Scale", "maxscale")); 
 m.add(getMenuItem("Stack", "stack")); 
 m.add(getMenuItem("Unstack", "unstack")); 
 m.add(getMenuItem("Reset", "reset")); 
 if (t) { 
     m.add(scopeIbMenuItem = getCheckItem("Show Ib")); 
     m.add(scopeIcMenuItem = getCheckItem("Show Ic")); 
     m.add(scopeIeMenuItem = getCheckItem("Show Ie")); 
     m.add(scopeVbeMenuItem = getCheckItem("Show 
Vbe")); 
     m.add(scopeVbcMenuItem = getCheckItem("Show 
Vbc")); 
     m.add(scopeVceMenuItem = getCheckItem("Show 
Vce")); 
     m.add(scopeVceIcMenuItem = getCheckItem("Show Vce 
vs Ic")); 
 } else { 
     m.add(scopeVMenuItem = getCheckItem("Show 
Voltage")); 
     m.add(scopeIMenuItem = getCheckItem("Show 
Current")); 
     m.add(scopePowerMenuItem = getCheckItem("Show 
Power Consumed")); 
     m.add(scopeMaxMenuItem = getCheckItem("Show Peak 
Value")); 
     m.add(scopeMinMenuItem = getCheckItem("Show 
Negative Peak Value")); 
     m.add(scopeFreqMenuItem = getCheckItem("Show 
Frequency")); 
     m.add(scopeVIMenuItem = getCheckItem("Show V vs 
I")); 
     m.add(scopeXYMenuItem = getCheckItem("Plot 
X/Y")); 
     m.add(scopeSelectYMenuItem = getMenuItem("Select 
Y", "selecty")); 
     m.add(scopeResistMenuItem = getCheckItem("Show 
Resistance")); 
 } 
 main.add(m); 
 return m; 
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    } 
     
    MenuItem getMenuItem(String s) { 
 MenuItem mi = new MenuItem(s); 
 mi.addActionListener(this); 
 return mi; 
    } 
 
    MenuItem getMenuItem(String s, String ac) { 
 MenuItem mi = new MenuItem(s); 
 mi.setActionCommand(ac); 
 mi.addActionListener(this); 
 return mi; 
    } 
 
    CheckboxMenuItem getCheckItem(String s) { 
 CheckboxMenuItem mi = new CheckboxMenuItem(s); 
 mi.addItemListener(this); 
 mi.setActionCommand(""); 
 return mi; 
    } 
 
    CheckboxMenuItem getClassCheckItem(String s, String t) 
{ 
 try { 
     Class c = Class.forName(t); 
     CircuitElm elm = constructElement(c, 0, 0); 
     register(c, elm); 
     int dt = 0; 
     if (elm.needsShortcut() && elm.getDumpClass() == 
c) { 
  dt = elm.getDumpType(); 
  s += " (" + (char)dt + ")"; 
     } 
     elm.delete(); 
 } catch (Exception ee) { 
     ee.printStackTrace(); 
 } 
 return getCheckItem(s, t); 
    } 
     
    CheckboxMenuItem getCheckItem(String s, String t) { 
 CheckboxMenuItem mi = new CheckboxMenuItem(s); 
 mi.addItemListener(this); 
 mi.setActionCommand(t); 
 return mi; 
    } 
 
    void register(Class c, CircuitElm elm) { 
 int t = elm.getDumpType(); 
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 if (t == 0) { 
     System.out.println("no dump type: " + c); 
     return; 
 } 
 Class dclass = elm.getDumpClass(); 
 if (dumpTypes[t] == dclass) 
     return; 
 if (dumpTypes[t] != null) { 
     System.out.println("dump type conflict: " + c + " 
" + 
          dumpTypes[t]); 
     return; 
 } 
 dumpTypes[t] = dclass; 
    } 
     
    void handleResize() { 
        winSize = cv.getSize(); 
 if (winSize.width == 0) 
     return; 
 dbimage = main.createImage(winSize.width, 
winSize.height); 
 int h = winSize.height / 5; 
 /*if (h < 128 && winSize.height > 300) 
   h = 128;*/ 
 circuitArea = new Rectangle(0, 0, winSize.width, 
winSize.height-h); 
 int i; 
 int minx = 1000, maxx = 0, miny = 1000, maxy = 0; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     // centered text causes problems when trying to 
center the circuit, 
     // so we special-case it here 
     if (!ce.isCenteredText()) { 
  minx = min(ce.x, min(ce.x2, minx)); 
  maxx = max(ce.x, max(ce.x2, maxx)); 
     } 
     miny = min(ce.y, min(ce.y2, miny)); 
     maxy = max(ce.y, max(ce.y2, maxy)); 
 } 
 // center circuit; we don't use snapGrid() because 
that rounds 
 int dx = gridMask & ((circuitArea.width -(maxx-
minx))/2-minx); 
 int dy = gridMask & ((circuitArea.height-(maxy-
miny))/2-miny); 
 if (dx+minx < 0) 
     dx = gridMask & (-minx); 
 if (dy+miny < 0) 
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     dy = gridMask & (-miny); 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.move(dx, dy); 
 } 
 // after moving elements, need this to avoid singular 
matrix probs 
 needAnalyze(); 
 circuitBottom = 0; 
    } 
 
    void destroyFrame() { 
 if (applet == null) 
     dispose(); 
 else 
     applet.destroyFrame(); 
    } 
     
    public boolean handleEvent(Event ev) { 
        if (ev.id == Event.WINDOW_DESTROY) { 
     destroyFrame(); 
            return true; 
        } 
        return super.handleEvent(ev); 
    } 
     
    public void paint(Graphics g) { 
 cv.repaint(); 
    } 
 
    static final int resct = 6; 
    long lastTime = 0, lastFrameTime, lastIterTime, 
secTime = 0; 
    int frames = 0; 
    int steps = 0; 
    int framerate = 0, steprate = 0; 
 
    public void updateCircuit(Graphics realg) { 
 CircuitElm realMouseElm; 
 if (winSize == null || winSize.width == 0) 
     return; 
 if (analyzeFlag) { 
     analyzeCircuit(); 
     analyzeFlag = false; 
 } 
 if (editDialog != null && editDialog.elm instanceof 
CircuitElm) 
     mouseElm = (CircuitElm) (editDialog.elm); 
 realMouseElm = mouseElm; 
 if (mouseElm == null) 
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     mouseElm = stopElm; 
 setupScopes(); 
        Graphics g = null; 
 g = dbimage.getGraphics(); 
 CircuitElm.selectColor = Color.cyan; 
 if (printableCheckItem.getState()) { 
     CircuitElm.whiteColor = Color.black; 
     CircuitElm.lightGrayColor = Color.black; 
     g.setColor(Color.white); 
 } else { 
     CircuitElm.whiteColor = Color.white; 
     CircuitElm.lightGrayColor = Color.lightGray; 
     g.setColor(Color.black); 
 } 
 g.fillRect(0, 0, winSize.width, winSize.height); 
 if (!stoppedCheck.getState()) { 
     try { 
  runCircuit(); 
     } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
  analyzeFlag = true; 
  cv.repaint(); 
  return; 
     } 
 } 
 if (!stoppedCheck.getState()) { 
     long sysTime = System.currentTimeMillis(); 
     if (lastTime != 0) { 
  int inc = (int) (sysTime-lastTime); 
  double c = currentBar.getValue(); 
  c = java.lang.Math.exp(c/3.5-14.2); 
  CircuitElm.currentMult = 1.7 * inc * c; 
  if (!conventionCheckItem.getState()) 
      CircuitElm.currentMult = -
CircuitElm.currentMult; 
     } 
     if (sysTime-secTime >= 1000) { 
  framerate = frames; steprate = steps; 
  frames = 0; steps = 0; 
  secTime = sysTime; 
     } 
     lastTime = sysTime; 
 } else 
     lastTime = 0; 
 CircuitElm.powerMult = 
Math.exp(powerBar.getValue()/4.762-7); 
  
 int i; 
 Font oldfont = g.getFont(); 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
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     if (powerCheckItem.getState()) 
  g.setColor(Color.gray); 
     /*else if (conductanceCheckItem.getState()) 
       g.setColor(Color.white);*/ 
     getElm(i).draw(g); 
 } 
 if (tempMouseMode == MODE_DRAG_ROW || tempMouseMode 
== MODE_DRAG_COLUMN || 
     tempMouseMode == MODE_DRAG_POST || tempMouseMode 
== MODE_DRAG_SELECTED) 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  ce.drawPost(g, ce.x , ce.y ); 
  ce.drawPost(g, ce.x2, ce.y2); 
     } 
 int badnodes = 0; 
 // find bad connections, nodes not connected to other 
elements which 
 // intersect other elements' bounding boxes 
 for (i = 0; i != nodeList.size(); i++) { 
     CircuitNode cn = getCircuitNode(i); 
     if (!cn.internal && cn.links.size() == 1) { 
  int bb = 0, j; 
  CircuitNodeLink cnl = (CircuitNodeLink) 
      cn.links.elementAt(0); 
  for (j = 0; j != elmList.size(); j++) 
      if (cnl.elm != getElm(j) && 
   getElm(j).boundingBox.contains(cn.x, cn.y)) 
   bb++; 
  if (bb > 0) { 
      g.setColor(Color.red); 
      g.fillOval(cn.x-3, cn.y-3, 7, 7); 
      badnodes++; 
  } 
     } 
 } 
 /*if (mouseElm != null) { 
     g.setFont(oldfont); 
     g.drawString("+", mouseElm.x+10, mouseElm.y); 
     }*/ 
 if (dragElm != null && 
       (dragElm.x != dragElm.x2 || dragElm.y != 
dragElm.y2)) 
     dragElm.draw(g); 
 g.setFont(oldfont); 
 int ct = scopeCount; 
 if (stopMessage != null) 
     ct = 0; 
 for (i = 0; i != ct; i++) 
     scopes[i].draw(g); 
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 g.setColor(CircuitElm.whiteColor); 
 if (stopMessage != null) { 
     g.drawString(stopMessage, 10, 
circuitArea.height); 
 } else { 
     if (circuitBottom == 0) 
  calcCircuitBottom(); 
     String info[] = new String[10]; 
     if (mouseElm != null) { 
  if (mousePost == -1) 
      mouseElm.getInfo(info); 
  else 
      info[0] = "V = " + 
  
 CircuitElm.getUnitText(mouseElm.getPostVoltage(mouseP
ost), "V"); 
  /* //shownodes 
  for (i = 0; i != mouseElm.getPostCount(); i++) 
      info[0] += " " + mouseElm.nodes[i]; 
  if (mouseElm.getVoltageSourceCount() > 0) 
      info[0] += ";" + 
(mouseElm.getVoltageSource()+nodeList.size()); 
  */ 
   
     } else { 
 
 CircuitElm.showFormat.setMinimumFractionDigits(2); 
  info[0] = "t = " + CircuitElm.getUnitText(t, 
"s"); 
 
 CircuitElm.showFormat.setMinimumFractionDigits(0); 
     } 
     if (hintType != -1) { 
  for (i = 0; info[i] != null; i++) 
      ; 
  String s = getHint(); 
  if (s == null) 
      hintType = -1; 
  else 
      info[i] = s; 
     } 
     int x = 0; 
     if (ct != 0) 
  x = scopes[ct-1].rightEdge() + 20; 
     x = max(x, winSize.width*2/3); 
      
     // count lines of data 
     for (i = 0; info[i] != null; i++) 
  ; 
     if (badnodes > 0) 
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  info[i++] = badnodes + ((badnodes == 1) ? 
     " bad connection" : " bad 
connections"); 
      
     // find where to show data; below circuit, not 
too high unless we need it 
     int ybase = winSize.height-15*i-5; 
     ybase = min(ybase, circuitArea.height); 
     ybase = max(ybase, circuitBottom); 
     for (i = 0; info[i] != null; i++) 
  g.drawString(info[i], x, 
        ybase+15*(i+1)); 
 } 
 if (selectedArea != null) { 
     g.setColor(CircuitElm.selectColor); 
     g.drawRect(selectedArea.x, selectedArea.y, 
selectedArea.width, selectedArea.height); 
 } 
 mouseElm = realMouseElm; 
 frames++; 
 /* 
 g.setColor(Color.white); 
 g.drawString("Framerate: " + framerate, 10, 10); 
 g.drawString("Steprate: " + steprate,  10, 30); 
 g.drawString("Steprate/iter: " + 
(steprate/getIterCount()),  10, 50); 
 g.drawString("iterc: " + (getIterCount()),  10, 70); 
 */ 
 
 realg.drawImage(dbimage, 0, 0, this); 
 if (!stoppedCheck.getState() && circuitMatrix != 
null) { 
     // Limit to 50 fps (thanks to J?rgen Kl?tzer for 
this) 
     long delay = 1000/50 - 
(System.currentTimeMillis() - lastFrameTime); 
     //realg.drawString("delay: " + delay,  10, 90); 
     if (delay > 0) { 
  try { 
      Thread.sleep(delay); 
  } catch (InterruptedException e) { 
  } 
     } 
      
     cv.repaint(0); 
 } 
 lastFrameTime = lastTime; 
    } 
 
    void setupScopes() { 
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 int i; 
  
 // check scopes to make sure the elements still 
exist, and remove 
 // unused scopes/columns 
 int pos = -1; 
 for (i = 0; i < scopeCount; i++) { 
     if (locateElm(scopes[i].elm) < 0) 
  scopes[i].setElm(null); 
     if (scopes[i].elm == null) { 
  int j; 
  for (j = i; j != scopeCount; j++) 
      scopes[j] = scopes[j+1]; 
  scopeCount--; 
  i--; 
  continue; 
     } 
     if (scopes[i].position > pos+1) 
  scopes[i].position = pos+1; 
     pos = scopes[i].position; 
 } 
 while (scopeCount > 0 && scopes[scopeCount-1].elm == 
null) 
     scopeCount--; 
 int h = winSize.height - circuitArea.height; 
 pos = 0; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) 
     scopeColCount[i] = 0; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
     pos = max(scopes[i].position, pos); 
     scopeColCount[scopes[i].position]++; 
 } 
 int colct = pos+1; 
 int iw = infoWidth; 
 if (colct <= 2) 
     iw = iw*3/2; 
 int w = (winSize.width-iw) / colct; 
 int marg = 10; 
 if (w < marg*2) 
     w = marg*2; 
 pos = -1; 
 int colh = 0; 
 int row = 0; 
 int speed = 0; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
     Scope s = scopes[i]; 
     if (s.position > pos) { 
  pos = s.position; 
  colh = h / scopeColCount[pos]; 
  row = 0; 
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  speed = s.speed; 
     } 
     if (s.speed != speed) { 
  s.speed = speed; 
  s.resetGraph(); 
     } 
     Rectangle r = new Rectangle(pos*w, 
winSize.height-h+colh*row, 
     w-marg, colh); 
     row++; 
     if (!r.equals(s.rect)) 
  s.setRect(r); 
 } 
    } 
     
    String getHint() { 
 CircuitElm c1 = getElm(hintItem1); 
 CircuitElm c2 = getElm(hintItem2); 
 if (c1 == null || c2 == null) 
     return null; 
 if (hintType == HINT_LC) { 
     if (!(c1 instanceof InductorElm)) 
  return null; 
     if (!(c2 instanceof CapacitorElm)) 
  return null; 
     InductorElm ie = (InductorElm) c1; 
     CapacitorElm ce = (CapacitorElm) c2; 
     return "res.f = " + 
CircuitElm.getUnitText(1/(2*pi*Math.sqrt(ie.inductance* 
          ce.capacitance)), "Hz"); 
 } 
 if (hintType == HINT_RC) { 
     if (!(c1 instanceof ResistorElm)) 
  return null; 
     if (!(c2 instanceof CapacitorElm)) 
  return null; 
     ResistorElm re = (ResistorElm) c1; 
     CapacitorElm ce = (CapacitorElm) c2; 
     return "RC = " + 
CircuitElm.getUnitText(re.resistance*ce.capacitance, 
      "s"); 
 } 
 if (hintType == HINT_3DB_C) { 
     if (!(c1 instanceof ResistorElm)) 
  return null; 
     if (!(c2 instanceof CapacitorElm)) 
  return null; 
     ResistorElm re = (ResistorElm) c1; 
     CapacitorElm ce = (CapacitorElm) c2; 
     return "f.3db = " + 



Tecnologia: El corrent elèctric  Alejandro GagoTorres 

Guia de modificació del simulador: Circuit Simulator V1.5n 29/75 

 
 CircuitElm.getUnitText(1/(2*pi*re.resistance*ce.capac
itance), "Hz"); 
 } 
 if (hintType == HINT_3DB_L) { 
     if (!(c1 instanceof ResistorElm)) 
  return null; 
     if (!(c2 instanceof InductorElm)) 
  return null; 
     ResistorElm re = (ResistorElm) c1; 
     InductorElm ie = (InductorElm) c2; 
     return "f.3db = " + 
 
 CircuitElm.getUnitText(re.resistance/(2*pi*ie.inducta
nce), "Hz"); 
 } 
 if (hintType == HINT_TWINT) { 
     if (!(c1 instanceof ResistorElm)) 
  return null; 
     if (!(c2 instanceof CapacitorElm)) 
  return null; 
     ResistorElm re = (ResistorElm) c1; 
     CapacitorElm ce = (CapacitorElm) c2; 
     return "fc = " + 
 
 CircuitElm.getUnitText(1/(2*pi*re.resistance*ce.capac
itance), "Hz"); 
 } 
 return null; 
    } 
 
    public void toggleSwitch(int n) { 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce instanceof SwitchElm) { 
  n--; 
  if (n == 0) { 
      ((SwitchElm) ce).toggle(); 
      analyzeFlag = true; 
      cv.repaint(); 
      return; 
  } 
     } 
 } 
    } 
     
    void needAnalyze() { 
 analyzeFlag = true; 
 cv.repaint(); 
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    } 
     
    Vector nodeList; 
    CircuitElm voltageSources[]; 
 
    public CircuitNode getCircuitNode(int n) { 
 if (n >= nodeList.size()) 
     return null; 
 return (CircuitNode) nodeList.elementAt(n); 
    } 
 
    public CircuitElm getElm(int n) { 
 if (n >= elmList.size()) 
     return null; 
 return (CircuitElm) elmList.elementAt(n); 
    } 
     
    void analyzeCircuit() { 
 calcCircuitBottom(); 
 if (elmList.isEmpty()) 
     return; 
 stopMessage = null; 
 stopElm = null; 
 int i, j; 
 int vscount = 0; 
 nodeList = new Vector(); 
 boolean gotGround = false; 
 boolean gotRail = false; 
 CircuitElm volt = null; 
 
 //System.out.println("ac1"); 
 // look for voltage or ground element 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce instanceof GroundElm) { 
  gotGround = true; 
  break; 
     } 
     if (ce instanceof RailElm) 
  gotRail = true; 
     if (volt == null && ce instanceof VoltageElm) 
  volt = ce; 
 } 
 
 // if no ground, and no rails, then the voltage elm's 
first terminal 
 // is ground 
 if (!gotGround && volt != null && !gotRail) { 
     CircuitNode cn = new CircuitNode(); 
     Point pt = volt.getPost(0); 
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     cn.x = pt.x; 
     cn.y = pt.y; 
     nodeList.addElement(cn); 
 } else { 
     // otherwise allocate extra node for ground 
     CircuitNode cn = new CircuitNode(); 
     cn.x = cn.y = -1; 
     nodeList.addElement(cn); 
 } 
 //System.out.println("ac2"); 
 
 // allocate nodes and voltage sources 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     int inodes = ce.getInternalNodeCount(); 
     int ivs = ce.getVoltageSourceCount(); 
     int posts = ce.getPostCount(); 
      
     // allocate a node for each post and match posts 
to nodes 
     for (j = 0; j != posts; j++) { 
  Point pt = ce.getPost(j); 
  int k; 
  for (k = 0; k != nodeList.size(); k++) { 
      CircuitNode cn = getCircuitNode(k); 
      if (pt.x == cn.x && pt.y == cn.y) 
   break; 
  } 
  if (k == nodeList.size()) { 
      CircuitNode cn = new CircuitNode(); 
      cn.x = pt.x; 
      cn.y = pt.y; 
      CircuitNodeLink cnl = new CircuitNodeLink(); 
      cnl.num = j; 
      cnl.elm = ce; 
      cn.links.addElement(cnl); 
      ce.setNode(j, nodeList.size()); 
      nodeList.addElement(cn); 
  } else { 
      CircuitNodeLink cnl = new CircuitNodeLink(); 
      cnl.num = j; 
      cnl.elm = ce; 
      getCircuitNode(k).links.addElement(cnl); 
      ce.setNode(j, k); 
      // if it's the ground node, make sure the 
node voltage is 0, 
      // cause it may not get set later 
      if (k == 0) 
   ce.setNodeVoltage(j, 0); 
  } 
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     } 
     for (j = 0; j != inodes; j++) { 
  CircuitNode cn = new CircuitNode(); 
  cn.x = cn.y = -1; 
  cn.internal = true; 
  CircuitNodeLink cnl = new CircuitNodeLink(); 
  cnl.num = j+posts; 
  cnl.elm = ce; 
  cn.links.addElement(cnl); 
  ce.setNode(cnl.num, nodeList.size()); 
  nodeList.addElement(cn); 
     } 
     vscount += ivs; 
 } 
 voltageSources = new CircuitElm[vscount]; 
 vscount = 0; 
 circuitNonLinear = false; 
 //System.out.println("ac3"); 
 
 // determine if circuit is nonlinear 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.nonLinear()) 
  circuitNonLinear = true; 
     int ivs = ce.getVoltageSourceCount(); 
     for (j = 0; j != ivs; j++) { 
  voltageSources[vscount] = ce; 
  ce.setVoltageSource(j, vscount++); 
     } 
 } 
 voltageSourceCount = vscount; 
 
 int matrixSize = nodeList.size()-1 + vscount; 
 circuitMatrix = new double[matrixSize][matrixSize]; 
 circuitRightSide = new double[matrixSize]; 
 origMatrix = new double[matrixSize][matrixSize]; 
 origRightSide = new double[matrixSize]; 
 circuitMatrixSize = circuitMatrixFullSize = 
matrixSize; 
 circuitRowInfo = new RowInfo[matrixSize]; 
 circuitPermute = new int[matrixSize]; 
 int vs = 0; 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) 
     circuitRowInfo[i] = new RowInfo(); 
 circuitNeedsMap = false; 
  
 // stamp linear circuit elements 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.stamp(); 
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 } 
 //System.out.println("ac4"); 
 
 // determine nodes that are unconnected 
 boolean closure[] = new boolean[nodeList.size()]; 
 boolean tempclosure[] = new boolean[nodeList.size()]; 
 boolean changed = true; 
 closure[0] = true; 
 while (changed) { 
     changed = false; 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  // loop through all ce's nodes to see if they are 
connected 
  // to other nodes not in closure 
  for (j = 0; j < ce.getPostCount(); j++) { 
      if (!closure[ce.getNode(j)]) { 
   if (ce.hasGroundConnection(j)) 
       closure[ce.getNode(j)] = changed = true; 
   continue; 
      } 
      int k; 
      for (k = 0; k != ce.getPostCount(); k++) { 
   if (j == k) 
       continue; 
   int kn = ce.getNode(k); 
   if (ce.getConnection(j, k) && !closure[kn]) 
{ 
       closure[kn] = true; 
       changed = true; 
   } 
      } 
  } 
     } 
     if (changed) 
  continue; 
 
     // connect unconnected nodes 
     for (i = 0; i != nodeList.size(); i++) 
  if (!closure[i] && !getCircuitNode(i).internal) { 
      System.out.println("node " + i + " 
unconnected"); 
      stampResistor(0, i, 1e8); 
      closure[i] = true; 
      changed = true; 
      break; 
  } 
 } 
 //System.out.println("ac5"); 
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 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     // look for inductors with no current path 
     if (ce instanceof InductorElm) { 
  FindPathInfo fpi = new 
FindPathInfo(FindPathInfo.INDUCT, ce, 
          ce.getNode(1)); 
  // first try findPath with maximum depth of 5, to 
avoid slowdowns 
  if (!fpi.findPath(ce.getNode(0), 5) && 
      !fpi.findPath(ce.getNode(0))) { 
      System.out.println(ce + " no path"); 
      ce.reset(); 
  } 
     } 
     // look for current sources with no current path 
     if (ce instanceof CurrentElm) { 
  FindPathInfo fpi = new 
FindPathInfo(FindPathInfo.INDUCT, ce, 
          ce.getNode(1)); 
  if (!fpi.findPath(ce.getNode(0))) { 
      stop("No path for current source!", ce); 
      return; 
  } 
     } 
     // look for voltage source loops 
     if ((ce instanceof VoltageElm && 
ce.getPostCount() == 2) || 
  ce instanceof WireElm) { 
  FindPathInfo fpi = new 
FindPathInfo(FindPathInfo.VOLTAGE, ce, 
          ce.getNode(1)); 
  if (fpi.findPath(ce.getNode(0))) { 
      stop("Voltage source/wire loop with no 
resistance!", ce); 
      return; 
  } 
     } 
     // look for shorted caps, or caps w/ voltage but 
no R 
     if (ce instanceof CapacitorElm) { 
  FindPathInfo fpi = new 
FindPathInfo(FindPathInfo.SHORT, ce, 
          ce.getNode(1)); 
  if (fpi.findPath(ce.getNode(0))) { 
      System.out.println(ce + " shorted"); 
      ce.reset(); 
  } else { 
      fpi = new FindPathInfo(FindPathInfo.CAP_V, 
ce, ce.getNode(1)); 
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      if (fpi.findPath(ce.getNode(0))) { 
   stop("Capacitor loop with no resistance!", 
ce); 
   return; 
      } 
  } 
     } 
 } 
 //System.out.println("ac6"); 
 
 // simplify the matrix; this speeds things up quite a 
bit 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) { 
     int qm = -1, qp = -1; 
     double qv = 0; 
     RowInfo re = circuitRowInfo[i]; 
     /*System.out.println("row " + i + " " + 
re.lsChanges + " " + re.rsChanges + " " + 
          re.dropRow);*/ 
     if (re.lsChanges || re.dropRow || re.rsChanges) 
  continue; 
     double rsadd = 0; 
 
     // look for rows that can be removed 
     for (j = 0; j != matrixSize; j++) { 
  double q = circuitMatrix[i][j]; 
  if (circuitRowInfo[j].type == RowInfo.ROW_CONST) 
{ 
      // keep a running total of const values that 
have been 
      // removed already 
      rsadd -= circuitRowInfo[j].value*q; 
      continue; 
  } 
  if (q == 0) 
      continue; 
  if (qp == -1) { 
      qp = j; 
      qv = q; 
      continue; 
  } 
  if (qm == -1 && q == -qv) { 
      qm = j; 
      continue; 
  } 
  break; 
     } 
     //System.out.println("line " + i + " " + qp + " " 
+ qm + " " + j); 
     /*if (qp != -1 && circuitRowInfo[qp].lsChanges) { 
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  System.out.println("lschanges"); 
  continue; 
     } 
     if (qm != -1 && circuitRowInfo[qm].lsChanges) { 
  System.out.println("lschanges"); 
  continue; 
  }*/ 
     if (j == matrixSize) { 
  if (qp == -1) { 
      stop("Matrix error", null); 
      return; 
  } 
  RowInfo elt = circuitRowInfo[qp]; 
  if (qm == -1) { 
      // we found a row with only one nonzero 
entry; that value 
      // is a constant 
      int k; 
      for (k = 0; elt.type == RowInfo.ROW_EQUAL && 
k < 100; k++) { 
   // follow the chain 
   /*System.out.println("following equal chain 
from " + 
        i + " " + qp + " to " + 
elt.nodeEq);*/ 
   qp = elt.nodeEq; 
   elt = circuitRowInfo[qp]; 
      } 
      if (elt.type == RowInfo.ROW_EQUAL) { 
   // break equal chains 
   //System.out.println("Break equal chain"); 
   elt.type = RowInfo.ROW_NORMAL; 
   continue; 
      } 
      if (elt.type != RowInfo.ROW_NORMAL) { 
   System.out.println("type already " + 
elt.type + " for " + qp + "!"); 
   continue; 
      } 
      elt.type = RowInfo.ROW_CONST; 
      elt.value = (circuitRightSide[i]+rsadd)/qv; 
      circuitRowInfo[i].dropRow = true; 
      //System.out.println(qp + " * " + qv + " = 
const " + elt.value); 
      i = -1; // start over from scratch 
  } else if (circuitRightSide[i]+rsadd == 0) { 
      // we found a row with only two nonzero 
entries, and one 
      // is the negative of the other; the values 
are equal 
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      if (elt.type != RowInfo.ROW_NORMAL) { 
   //System.out.println("swapping"); 
   int qq = qm; 
   qm = qp; qp = qq; 
   elt = circuitRowInfo[qp]; 
   if (elt.type != RowInfo.ROW_NORMAL) { 
       // we should follow the chain here, but 
this 
       // hardly ever happens so it's not worth 
worrying 
       // about 
       System.out.println("swap failed"); 
       continue; 
   } 
      } 
      elt.type = RowInfo.ROW_EQUAL; 
      elt.nodeEq = qm; 
      circuitRowInfo[i].dropRow = true; 
      //System.out.println(qp + " = " + qm); 
  } 
     } 
 } 
 //System.out.println("ac7"); 
 
 // find size of new matrix 
 int nn = 0; 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) { 
     RowInfo elt = circuitRowInfo[i]; 
     if (elt.type == RowInfo.ROW_NORMAL) { 
  elt.mapCol = nn++; 
  //System.out.println("col " + i + " maps to " + 
elt.mapCol); 
  continue; 
     } 
     if (elt.type == RowInfo.ROW_EQUAL) { 
  RowInfo e2 = null; 
  // resolve chains of equality; 100 max steps to 
avoid loops 
  for (j = 0; j != 100; j++) { 
      e2 = circuitRowInfo[elt.nodeEq]; 
      if (e2.type != RowInfo.ROW_EQUAL) 
   break; 
      if (i == e2.nodeEq) 
   break; 
      elt.nodeEq = e2.nodeEq; 
  } 
     } 
     if (elt.type == RowInfo.ROW_CONST) 
  elt.mapCol = -1; 
 } 
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 for (i = 0; i != matrixSize; i++) { 
     RowInfo elt = circuitRowInfo[i]; 
     if (elt.type == RowInfo.ROW_EQUAL) { 
  RowInfo e2 = circuitRowInfo[elt.nodeEq]; 
  if (e2.type == RowInfo.ROW_CONST) { 
      // if something is equal to a const, it's a 
const 
      elt.type = e2.type; 
      elt.value = e2.value; 
      elt.mapCol = -1; 
      //System.out.println(i + " = [late]const " + 
elt.value); 
  } else { 
      elt.mapCol = e2.mapCol; 
      //System.out.println(i + " maps to: " + 
e2.mapCol); 
  } 
     } 
 } 
 //System.out.println("ac8"); 
 
 /*System.out.println("matrixSize = " + matrixSize); 
  
 for (j = 0; j != circuitMatrixSize; j++) { 
     System.out.println(j + ": "); 
     for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) 
  System.out.print(circuitMatrix[j][i] + " "); 
     System.out.print("  " + circuitRightSide[j] + 
"\n"); 
 } 
 System.out.print("\n");*/ 
  
 
 // make the new, simplified matrix 
 int newsize = nn; 
 double newmatx[][] = new double[newsize][newsize]; 
 double newrs  []   = new double[newsize]; 
 int ii = 0; 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) { 
     RowInfo rri = circuitRowInfo[i]; 
     if (rri.dropRow) { 
  rri.mapRow = -1; 
  continue; 
     } 
     newrs[ii] = circuitRightSide[i]; 
     rri.mapRow = ii; 
     //System.out.println("Row " + i + " maps to " + 
ii); 
     for (j = 0; j != matrixSize; j++) { 
  RowInfo ri = circuitRowInfo[j]; 
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  if (ri.type == RowInfo.ROW_CONST) 
      newrs[ii] -= ri.value*circuitMatrix[i][j]; 
  else 
      newmatx[ii][ri.mapCol] += 
circuitMatrix[i][j]; 
     } 
     ii++; 
 } 
 
 circuitMatrix = newmatx; 
 circuitRightSide = newrs; 
 matrixSize = circuitMatrixSize = newsize; 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) 
     origRightSide[i] = circuitRightSide[i]; 
 for (i = 0; i != matrixSize; i++) 
     for (j = 0; j != matrixSize; j++) 
  origMatrix[i][j] = circuitMatrix[i][j]; 
 circuitNeedsMap = true; 
 
 /* 
 System.out.println("matrixSize = " + matrixSize + " " 
+ circuitNonLinear); 
 for (j = 0; j != circuitMatrixSize; j++) { 
     for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) 
  System.out.print(circuitMatrix[j][i] + " "); 
     System.out.print("  " + circuitRightSide[j] + 
"\n"); 
 } 
 System.out.print("\n");*/ 
 
 // if a matrix is linear, we can do the lu_factor 
here instead of 
 // needing to do it every frame 
 if (!circuitNonLinear) { 
     if (!lu_factor(circuitMatrix, circuitMatrixSize, 
circuitPermute)) { 
  stop("Singular matrix!", null); 
  return; 
     } 
 } 
    } 
 
    void calcCircuitBottom() { 
 int i; 
 circuitBottom = 0; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     Rectangle rect = getElm(i).boundingBox; 
     int bottom = rect.height + rect.y; 
     if (bottom > circuitBottom) 
  circuitBottom = bottom; 
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 } 
    } 
     
    class FindPathInfo { 
 static final int INDUCT  = 1; 
 static final int VOLTAGE = 2; 
 static final int SHORT   = 3; 
 static final int CAP_V   = 4; 
 boolean used[]; 
 int dest; 
 CircuitElm firstElm; 
 int type; 
 FindPathInfo(int t, CircuitElm e, int d) { 
     dest = d; 
     type = t; 
     firstElm = e; 
     used = new boolean[nodeList.size()]; 
 } 
 boolean findPath(int n1) { return findPath(n1, -1); } 
 boolean findPath(int n1, int depth) { 
     if (n1 == dest) 
  return true; 
     if (depth-- == 0) 
  return false; 
     if (used[n1]) { 
  //System.out.println("used " + n1); 
  return false; 
     } 
     used[n1] = true; 
     int i; 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  if (ce == firstElm) 
      continue; 
  if (type == INDUCT) { 
      if (ce instanceof CurrentElm) 
   continue; 
  } 
  if (type == VOLTAGE) { 
      if (!(ce.isWire() || ce instanceof 
VoltageElm)) 
   continue; 
  } 
  if (type == SHORT && !ce.isWire()) 
      continue; 
  if (type == CAP_V) { 
      if (!(ce.isWire() || ce instanceof 
CapacitorElm || 
     ce instanceof VoltageElm)) 
   continue; 
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  } 
  if (n1 == 0) { 
      // look for posts which have a ground 
connection; 
      // our path can go through ground 
      int j; 
      for (j = 0; j != ce.getPostCount(); j++) 
   if (ce.hasGroundConnection(j) && 
       findPath(ce.getNode(j), depth)) { 
       used[n1] = false; 
       return true; 
   } 
  } 
  int j; 
  for (j = 0; j != ce.getPostCount(); j++) { 
      //System.out.println(ce + " " + 
ce.getNode(j)); 
      if (ce.getNode(j) == n1) 
   break; 
  } 
  if (j == ce.getPostCount()) 
      continue; 
  if (ce.hasGroundConnection(j) && findPath(0, 
depth)) { 
      //System.out.println(ce + " has ground"); 
      used[n1] = false; 
      return true; 
  } 
  if (type == INDUCT && ce instanceof InductorElm) 
{ 
      double c = ce.getCurrent(); 
      if (j == 0) 
   c = -c; 
      //System.out.println("matching " + c + " to " 
+ firstElm.getCurrent()); 
      //System.out.println(ce + " " + firstElm); 
      if (Math.abs(c-firstElm.getCurrent()) > 1e-
10) 
   continue; 
  } 
  int k; 
  for (k = 0; k != ce.getPostCount(); k++) { 
      if (j == k) 
   continue; 
      //System.out.println(ce + " " + ce.getNode(j) 
+ "-" + ce.getNode(k)); 
      if (ce.getConnection(j, k) && 
findPath(ce.getNode(k), depth)) { 
   //System.out.println("got findpath " + n1); 
   used[n1] = false; 
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   return true; 
      } 
      //System.out.println("back on findpath " + 
n1); 
  } 
     } 
     used[n1] = false; 
     //System.out.println(n1 + " failed"); 
     return false; 
 } 
    } 
 
    void stop(String s, CircuitElm ce) { 
 stopMessage = s; 
 circuitMatrix = null; 
 stopElm = ce; 
 stoppedCheck.setState(true); 
 analyzeFlag = false; 
 cv.repaint(); 
    } 
     
    // control voltage source vs with voltage from n1 to 
n2 (must 
    // also call stampVoltageSource()) 
    void stampVCVS(int n1, int n2, double coef, int vs) { 
 int vn = nodeList.size()+vs; 
 stampMatrix(vn, n1, coef); 
 stampMatrix(vn, n2, -coef); 
    } 
     
    // stamp independent voltage source #vs, from n1 to 
n2, amount v 
    void stampVoltageSource(int n1, int n2, int vs, double 
v) { 
 int vn = nodeList.size()+vs; 
 stampMatrix(vn, n1, -1); 
 stampMatrix(vn, n2, 1); 
 stampRightSide(vn, v); 
 stampMatrix(n1, vn, 1); 
 stampMatrix(n2, vn, -1); 
    } 
 
    // use this if the amount of voltage is going to be 
updated in doStep() 
    void stampVoltageSource(int n1, int n2, int vs) { 
 int vn = nodeList.size()+vs; 
 stampMatrix(vn, n1, -1); 
 stampMatrix(vn, n2, 1); 
 stampRightSide(vn); 
 stampMatrix(n1, vn, 1); 
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 stampMatrix(n2, vn, -1); 
    } 
     
    void updateVoltageSource(int n1, int n2, int vs, 
double v) { 
 int vn = nodeList.size()+vs; 
 stampRightSide(vn, v); 
    } 
     
    void stampResistor(int n1, int n2, double r) { 
 double r0 = 1/r; 
 if (Double.isNaN(r0) || Double.isInfinite(r0)) { 
     System.out.print("bad resistance " + r + " " + r0 
+ "\n"); 
     int a = 0; 
     a /= a; 
 } 
 stampMatrix(n1, n1, r0); 
 stampMatrix(n2, n2, r0); 
 stampMatrix(n1, n2, -r0); 
 stampMatrix(n2, n1, -r0); 
    } 
 
    void stampConductance(int n1, int n2, double r0) { 
 stampMatrix(n1, n1, r0); 
 stampMatrix(n2, n2, r0); 
 stampMatrix(n1, n2, -r0); 
 stampMatrix(n2, n1, -r0); 
    } 
 
    // current from cn1 to cn2 is equal to voltage from 
vn1 to 2, divided by g 
    void stampVCCurrentSource(int cn1, int cn2, int vn1, 
int vn2, double g) { 
 stampMatrix(cn1, vn1, g); 
 stampMatrix(cn2, vn2, g); 
 stampMatrix(cn1, vn2, -g); 
 stampMatrix(cn2, vn1, -g); 
    } 
 
    void stampCurrentSource(int n1, int n2, double i) { 
 stampRightSide(n1, -i); 
 stampRightSide(n2, i); 
    } 
 
    // stamp a current source from n1 to n2 depending on 
current through vs 
    void stampCCCS(int n1, int n2, int vs, double gain) { 
 int vn = nodeList.size()+vs; 
 stampMatrix(n1, vn, gain); 
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 stampMatrix(n2, vn, -gain); 
    } 
 
    // stamp value x in row i, column j, meaning that a 
voltage change 
    // of dv in node j will increase the current into node 
i by x dv. 
    // (Unless i or j is a voltage source node.) 
    void stampMatrix(int i, int j, double x) { 
 if (i > 0 && j > 0) { 
     if (circuitNeedsMap) { 
  i = circuitRowInfo[i-1].mapRow; 
  RowInfo ri = circuitRowInfo[j-1]; 
  if (ri.type == RowInfo.ROW_CONST) { 
      //System.out.println("Stamping constant " + i 
+ " " + j + " " + x); 
      circuitRightSide[i] -= x*ri.value; 
      return; 
  } 
  j = ri.mapCol; 
  //System.out.println("stamping " + i + " " + j + 
" " + x); 
     } else { 
  i--; 
  j--; 
     } 
     circuitMatrix[i][j] += x; 
 } 
    } 
 
    // stamp value x on the right side of row i, 
representing an 
    // independent current source flowing into node i 
    void stampRightSide(int i, double x) { 
 if (i > 0) { 
     if (circuitNeedsMap) { 
  i = circuitRowInfo[i-1].mapRow; 
  //System.out.println("stamping " + i + " " + x); 
     } else 
  i--; 
     circuitRightSide[i] += x; 
 } 
    } 
 
    // indicate that the value on the right side of row i 
changes in doStep() 
    void stampRightSide(int i) { 
 //System.out.println("rschanges true " + (i-1)); 
 if (i > 0) 
     circuitRowInfo[i-1].rsChanges = true; 
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    } 
     
    // indicate that the values on the left side of row i 
change in doStep() 
    void stampNonLinear(int i) { 
 if (i > 0) 
     circuitRowInfo[i-1].lsChanges = true; 
    } 
 
    double getIterCount() { 
 if (speedBar.getValue() == 0) 
     return 0; 
 //return (Math.exp((speedBar.getValue()-1)/24.) + 
.5); 
 return .1*Math.exp((speedBar.getValue()-61)/24.); 
    } 
     
    boolean converged; 
    int subIterations; 
    void runCircuit() { 
 if (circuitMatrix == null || elmList.size() == 0) { 
     circuitMatrix = null; 
     return; 
 } 
 int iter; 
 //int maxIter = getIterCount(); 
 boolean debugprint = dumpMatrix; 
 dumpMatrix = false; 
 long steprate = (long) (160*getIterCount()); 
 long tm = System.currentTimeMillis(); 
 long lit = lastIterTime; 
 if (1000 >= steprate*(tm-lastIterTime)) 
     return; 
 for (iter = 1; ; iter++) { 
     int i, j, k, subiter; 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  ce.startIteration(); 
     } 
     steps++; 
     final int subiterCount = 5000; 
     for (subiter = 0; subiter != subiterCount; 
subiter++) { 
  converged = true; 
  subIterations = subiter; 
  for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) 
      circuitRightSide[i] = origRightSide[i]; 
  if (circuitNonLinear) { 
      for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) 
   for (j = 0; j != circuitMatrixSize; j++) 
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       circuitMatrix[i][j] = origMatrix[i][j]; 
  } 
  for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
      CircuitElm ce = getElm(i); 
      ce.doStep(); 
  } 
  if (stopMessage != null) 
      return; 
  boolean printit = debugprint; 
  debugprint = false; 
  for (j = 0; j != circuitMatrixSize; j++) { 
      for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) { 
   double x = circuitMatrix[i][j]; 
   if (Double.isNaN(x) || Double.isInfinite(x)) 
{ 
       stop("nan/infinite matrix!", null); 
       return; 
   } 
      } 
  } 
  if (printit) { 
      for (j = 0; j != circuitMatrixSize; j++) { 
   for (i = 0; i != circuitMatrixSize; i++) 
       System.out.print(circuitMatrix[j][i] + 
","); 
   System.out.print("  " + circuitRightSide[j] 
+ "\n"); 
      } 
      System.out.print("\n"); 
  } 
  if (circuitNonLinear) { 
      if (converged && subiter > 0) 
   break; 
      if (!lu_factor(circuitMatrix, 
circuitMatrixSize, 
      circuitPermute)) { 
   stop("Singular matrix!", null); 
   return; 
      } 
  } 
  lu_solve(circuitMatrix, circuitMatrixSize, 
circuitPermute, 
    circuitRightSide); 
   
  for (j = 0; j != circuitMatrixFullSize; j++) { 
      RowInfo ri = circuitRowInfo[j]; 
      double res = 0; 
      if (ri.type == RowInfo.ROW_CONST) 
   res = ri.value; 
      else 
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   res = circuitRightSide[ri.mapCol]; 
      /*System.out.println(j + " " + res + " " + 
        ri.type + " " + ri.mapCol);*/ 
      if (Double.isNaN(res)) { 
   converged = false; 
   //debugprint = true; 
   break; 
      } 
      if (j < nodeList.size()-1) { 
   CircuitNode cn = getCircuitNode(j+1); 
   for (k = 0; k != cn.links.size(); k++) { 
       CircuitNodeLink cnl = (CircuitNodeLink) 
    cn.links.elementAt(k); 
       cnl.elm.setNodeVoltage(cnl.num, res); 
   } 
      } else { 
   int ji = j-(nodeList.size()-1); 
   //System.out.println("setting vsrc " + ji + 
" to " + res); 
   voltageSources[ji].setCurrent(ji, res); 
      } 
  } 
  if (!circuitNonLinear) 
      break; 
     } 
     if (subiter > 5) 
  System.out.print("converged after " + subiter + " 
iterations\n"); 
     if (subiter == subiterCount) { 
  stop("Convergence failed!", null); 
  break; 
     } 
     t += timeStep; 
     for (i = 0; i != scopeCount; i++) 
  scopes[i].timeStep(); 
     tm = System.currentTimeMillis(); 
     lit = tm; 
     if (iter*1000 >= steprate*(tm-lastIterTime) || 
  (tm-lastFrameTime > 500)) 
  break; 
 } 
 lastIterTime = lit; 
 //System.out.println((System.currentTimeMillis()-
lastFrameTime)/(double) iter); 
    } 
 
    int min(int a, int b) { return (a < b) ? a : b; } 
    int max(int a, int b) { return (a > b) ? a : b; } 
 
    void editFuncPoint(int x, int y) { 
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 // XXX 
 cv.repaint(pause); 
    } 
 
    public void componentHidden(ComponentEvent e){} 
    public void componentMoved(ComponentEvent e){} 
    public void componentShown(ComponentEvent e) { 
 cv.repaint(); 
    } 
 
    public void componentResized(ComponentEvent e) { 
 handleResize(); 
 cv.repaint(100); 
    } 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 String ac = e.getActionCommand(); 
 if (e.getSource() == resetButton) { 
     int i; 
      
     // on IE, drawImage() stops working inexplicably 
every once in 
     // a while.  Recreating it fixes the problem, so 
we do that here. 
     dbimage = main.createImage(winSize.width, 
winSize.height); 
      
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) 
  getElm(i).reset(); 
     for (i = 0; i != scopeCount; i++) 
  scopes[i].resetGraph(); 
     analyzeFlag = true; 
     t = 0; 
     stoppedCheck.setState(false); 
     cv.repaint(); 
 } 
 if (e.getSource() == dumpMatrixButton) 
     dumpMatrix = true; 
 if (e.getSource() == exportItem) 
     doImport(false, false); 
 if (e.getSource() == optionsItem) 
     doEdit(new EditOptions(this)); 
 if (e.getSource() == importItem) 
     doImport(true, false); 
 if (e.getSource() == exportLinkItem) 
     doImport(false, true); 
 if (e.getSource() == undoItem) 
     doUndo(); 
 if (e.getSource() == redoItem) 
     doRedo(); 
 if (ac.compareTo("Cut") == 0) { 
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     if (e.getSource() != elmCutMenuItem) 
  menuElm = null; 
     doCut(); 
 } 
 if (ac.compareTo("Copy") == 0) { 
     if (e.getSource() != elmCopyMenuItem) 
  menuElm = null; 
     doCopy(); 
 } 
 if (ac.compareTo("Paste") == 0) 
     doPaste(); 
 if (e.getSource() == selectAllItem) 
     doSelectAll(); 
 if (e.getSource() == exitItem) { 
     destroyFrame(); 
     return; 
 } 
 if (ac.compareTo("stackAll") == 0) 
     stackAll(); 
 if (ac.compareTo("unstackAll") == 0) 
     unstackAll(); 
 if (e.getSource() == elmEditMenuItem) 
     doEdit(menuElm); 
 if (ac.compareTo("Delete") == 0) { 
     if (e.getSource() != elmDeleteMenuItem) 
  menuElm = null; 
     doDelete(); 
 } 
 if (e.getSource() == elmScopeMenuItem && menuElm != 
null) { 
     int i; 
     for (i = 0; i != scopeCount; i++) 
  if (scopes[i].elm == null) 
      break; 
     if (i == scopeCount) { 
  if (scopeCount == scopes.length) 
      return; 
  scopeCount++; 
  scopes[i] = new Scope(this); 
  scopes[i].position = i; 
  handleResize(); 
     } 
     scopes[i].setElm(menuElm); 
 } 
 if (menuScope != -1) { 
     if (ac.compareTo("remove") == 0) 
  scopes[menuScope].setElm(null); 
     if (ac.compareTo("speed2") == 0) 
  scopes[menuScope].speedUp(); 
     if (ac.compareTo("speed1/2") == 0) 
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  scopes[menuScope].slowDown(); 
     if (ac.compareTo("scale") == 0) 
  scopes[menuScope].adjustScale(.5); 
     if (ac.compareTo("maxscale") == 0) 
  scopes[menuScope].adjustScale(1e-50); 
     if (ac.compareTo("stack") == 0) 
  stackScope(menuScope); 
     if (ac.compareTo("unstack") == 0) 
  unstackScope(menuScope); 
     if (ac.compareTo("selecty") == 0) 
  scopes[menuScope].selectY(); 
     if (ac.compareTo("reset") == 0) 
  scopes[menuScope].resetGraph(); 
     cv.repaint(); 
 } 
 if (ac.indexOf("setup ") == 0) { 
     pushUndo(); 
     readSetupFile(ac.substring(6), 
     ((MenuItem) e.getSource()).getLabel()); 
 } 
    } 
 
    void stackScope(int s) { 
 if (s == 0) { 
     if (scopeCount < 2) 
  return; 
     s = 1; 
 } 
 if (scopes[s].position == scopes[s-1].position) 
     return; 
 scopes[s].position = scopes[s-1].position; 
 for (s++; s < scopeCount; s++) 
     scopes[s].position--; 
    } 
     
    void unstackScope(int s) { 
 if (s == 0) { 
     if (scopeCount < 2) 
  return; 
     s = 1; 
 } 
 if (scopes[s].position != scopes[s-1].position) 
     return; 
 for (; s < scopeCount; s++) 
     scopes[s].position++; 
    } 
 
    void stackAll() { 
 int i; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
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     scopes[i].position = 0; 
     scopes[i].showMax = scopes[i].showMin = false; 
 } 
    } 
 
    void unstackAll() { 
 int i; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
     scopes[i].position = i; 
     scopes[i].showMax = true; 
 } 
    } 
     
    void doEdit(Editable eable) { 
 clearSelection(); 
 pushUndo(); 
 if (editDialog != null) { 
     requestFocus(); 
     editDialog.setVisible(false); 
     editDialog = null; 
 } 
 editDialog = new EditDialog(eable, this); 
 editDialog.show(); 
    } 
 
    void doImport(boolean imp, boolean url) { 
 if (impDialog != null) { 
     requestFocus(); 
     impDialog.setVisible(false); 
     impDialog = null; 
 } 
 String dump = (imp) ? "" : dumpCircuit(); 
 if (url) 
     dump = baseURL + "#" + URLEncoder.encode(dump); 
 impDialog = new ImportDialog(this, dump, url); 
 impDialog.show(); 
 pushUndo(); 
    } 
     
    String dumpCircuit() { 
 int i; 
 int f = (dotsCheckItem.getState()) ? 1 : 0; 
 f |= (smallGridCheckItem.getState()) ? 2 : 0; 
 f |= (voltsCheckItem.getState()) ? 0 : 4; 
 f |= (powerCheckItem.getState()) ? 8 : 0; 
 f |= (showValuesCheckItem.getState()) ? 0 : 16; 
 // 32 = linear scale in afilter 
 String dump = "$ " + f + " " + 
     timeStep + " " + getIterCount() + " " + 
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     currentBar.getValue() + " " + 
CircuitElm.voltageRange + " " + 
     powerBar.getValue() + "\n"; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) 
     dump += getElm(i).dump() + "\n"; 
 for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
     String d = scopes[i].dump(); 
     if (d != null) 
  dump += d + "\n"; 
 } 
 if (hintType != -1) 
     dump += "h " + hintType + " " + hintItem1 + " " + 
  hintItem2 + "\n"; 
 return dump; 
    } 
     
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) 
{ 
 System.out.print(((Scrollbar) 
e.getSource()).getValue() + "\n"); 
    } 
 
    ByteArrayOutputStream readUrlData(URL url) throws 
java.io.IOException { 
 Object o = url.getContent(); 
 FilterInputStream fis = (FilterInputStream) o; 
 ByteArrayOutputStream ba = new 
ByteArrayOutputStream(fis.available()); 
 int blen = 1024; 
 byte b[] = new byte[blen]; 
 while (true) { 
     int len = fis.read(b); 
     if (len <= 0) 
  break; 
     ba.write(b, 0, len); 
 } 
 return ba; 
    } 
 
    URL getCodeBase() { 
 try { 
     if (applet != null) 
  return applet.getCodeBase(); 
     File f = new File("."); 
     return new URL("file:" + f.getCanonicalPath() + 
"/"); 
 } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     return null; 
 } 
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    } 
     
    void getSetupList(Menu menu, boolean retry) { 
 Menu stack[] = new Menu[6]; 
 int stackptr = 0; 
 stack[stackptr++] = menu; 
 try { 
     URL url = new URL(getCodeBase() + 
"setuplist.txt"); 
     ByteArrayOutputStream ba = readUrlData(url); 
     byte b[] = ba.toByteArray(); 
     int len = ba.size(); 
     int p; 
     if (len == 0 || b[0] != '#') { 
  // got a redirect, try again 
  getSetupList(menu, true); 
  return; 
     } 
     for (p = 0; p < len; ) { 
  int l; 
  for (l = 0; l != len-p; l++) 
      if (b[l+p] == '\n') { 
   l++; 
   break; 
      } 
  String line = new String(b, p, l-1); 
  if (line.charAt(0) == '#') 
      ; 
  else if (line.charAt(0) == '+') { 
      Menu n = new Menu(line.substring(1)); 
      menu.add(n); 
      menu = stack[stackptr++] = n; 
  } else if (line.charAt(0) == '-') { 
      menu = stack[--stackptr-1]; 
  } else { 
      int i = line.indexOf(' '); 
      if (i > 0) { 
   String title = line.substring(i+1); 
   boolean first = false; 
   if (line.charAt(0) == '>') 
       first = true; 
   String file = line.substring(first ? 1 : 0, 
i); 
   menu.add(getMenuItem(title, "setup " + 
file)); 
   if (first && startCircuit == null) { 
       startCircuit = file; 
       startLabel = title; 
   } 
      } 
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  } 
  p += l; 
     } 
 } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     stop("Can't read setuplist.txt!", null); 
 } 
    } 
 
    void readSetup(String text) { 
 readSetup(text, false); 
    } 
     
    void readSetup(String text, boolean retain) { 
 readSetup(text.getBytes(), text.length(), retain); 
 titleLabel.setText("untitled"); 
    } 
 
    void readSetupFile(String str, String title) { 
 t = 0; 
 System.out.println(str); 
 try { 
     URL url = new URL(getCodeBase() + "circuits/" + 
str); 
     ByteArrayOutputStream ba = readUrlData(url); 
     readSetup(ba.toByteArray(), ba.size(), false); 
 } catch (Exception e) { 
     e.printStackTrace(); 
     stop("Unable to read " + str + "!", null); 
 } 
 titleLabel.setText(title); 
    } 
 
    void readSetup(byte b[], int len, boolean retain) { 
 int i; 
 if (!retain) { 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  ce.delete(); 
     } 
     elmList.removeAllElements(); 
     hintType = -1; 
     timeStep = 5e-6; 
     dotsCheckItem.setState(true); 
     smallGridCheckItem.setState(false); 
     powerCheckItem.setState(false); 
     voltsCheckItem.setState(true); 
     showValuesCheckItem.setState(true); 
     setGrid(); 
     speedBar.setValue(117); // 57 
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     currentBar.setValue(50); 
     powerBar.setValue(50); 
     CircuitElm.voltageRange = 5; 
     scopeCount = 0; 
 } 
 cv.repaint(); 
 int p; 
 for (p = 0; p < len; ) { 
     int l; 
     int linelen = 0; 
     for (l = 0; l != len-p; l++) 
  if (b[l+p] == '\n' || b[l+p] == '\r') { 
      linelen = l++; 
      if (l+p < b.length && b[l+p] == '\n') 
   l++; 
      break; 
  } 
     String line = new String(b, p, linelen); 
     StringTokenizer st = new StringTokenizer(line); 
     while (st.hasMoreTokens()) { 
  String type = st.nextToken(); 
  int tint = type.charAt(0); 
  try { 
      if (tint == 'o') { 
   Scope sc = new Scope(this); 
   sc.position = scopeCount; 
   sc.undump(st); 
   scopes[scopeCount++] = sc; 
   break; 
      } 
      if (tint == 'h') { 
   readHint(st); 
   break; 
      } 
      if (tint == '$') { 
   readOptions(st); 
   break; 
      } 
      if (tint == '%' || tint == '?' || tint == 
'B') { 
   // ignore afilter-specific stuff 
   break; 
      } 
      if (tint >= '0' && tint <= '9') 
   tint = new Integer(type).intValue(); 
      int x1 = new 
Integer(st.nextToken()).intValue(); 
      int y1 = new 
Integer(st.nextToken()).intValue(); 
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      int x2 = new 
Integer(st.nextToken()).intValue(); 
      int y2 = new 
Integer(st.nextToken()).intValue(); 
      int f  = new 
Integer(st.nextToken()).intValue(); 
      CircuitElm ce = null; 
      Class cls = dumpTypes[tint]; 
      if (cls == null) { 
   System.out.println("unrecognized dump type: 
" + type); 
   break; 
      } 
      // find element class 
      Class carr[] = new Class[6]; 
      //carr[0] = getClass(); 
      carr[0] = carr[1] = carr[2] = carr[3] = 
carr[4] = 
   int.class; 
      carr[5] = StringTokenizer.class; 
      Constructor cstr = null; 
      cstr = cls.getConstructor(carr); 
   
      // invoke constructor with starting 
coordinates 
      Object oarr[] = new Object[6]; 
      //oarr[0] = this; 
      oarr[0] = new Integer(x1); 
      oarr[1] = new Integer(y1); 
      oarr[2] = new Integer(x2); 
      oarr[3] = new Integer(y2); 
      oarr[4] = new Integer(f ); 
      oarr[5] = st; 
      ce = (CircuitElm) cstr.newInstance(oarr); 
      ce.setPoints(); 
      elmList.addElement(ce); 
  } catch 
(java.lang.reflect.InvocationTargetException ee) { 
      ee.getTargetException().printStackTrace(); 
      break; 
  } catch (Exception ee) { 
      ee.printStackTrace(); 
      break; 
  } 
  break; 
     } 
     p += l; 
      
 } 
 enableItems(); 
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 if (!retain) 
     handleResize(); // for scopes 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    void readHint(StringTokenizer st) { 
 hintType  = new Integer(st.nextToken()).intValue(); 
 hintItem1 = new Integer(st.nextToken()).intValue(); 
 hintItem2 = new Integer(st.nextToken()).intValue(); 
    } 
 
    void readOptions(StringTokenizer st) { 
 int flags = new Integer(st.nextToken()).intValue(); 
 dotsCheckItem.setState((flags & 1) != 0); 
 smallGridCheckItem.setState((flags & 2) != 0); 
 voltsCheckItem.setState((flags & 4) == 0); 
 powerCheckItem.setState((flags & 8) == 8); 
 showValuesCheckItem.setState((flags & 16) == 0); 
 timeStep = new Double (st.nextToken()).doubleValue(); 
 double sp = new Double(st.nextToken()).doubleValue(); 
 int sp2 = (int) (Math.log(10*sp)*24+61.5); 
 //int sp2 = (int) (Math.log(sp)*24+1.5); 
 speedBar  .setValue(sp2); 
 currentBar.setValue(new 
Integer(st.nextToken()).intValue()); 
 CircuitElm.voltageRange = new Double 
(st.nextToken()).doubleValue(); 
 try { 
     powerBar.setValue(new 
Integer(st.nextToken()).intValue()); 
 } catch (Exception e) { 
 } 
 setGrid(); 
    } 
     
    int snapGrid(int x) { 
 return (x+gridRound) & gridMask; 
    } 
 
    boolean doSwitch(int x, int y) { 
 if (mouseElm == null || !(mouseElm instanceof 
SwitchElm)) 
     return false; 
 SwitchElm se = (SwitchElm) mouseElm; 
 se.toggle(); 
 if (se.momentary) 
     heldSwitchElm = se; 
 needAnalyze(); 
 return true; 
    } 
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    int locateElm(CircuitElm elm) { 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) 
     if (elm == elmList.elementAt(i)) 
  return i; 
 return -1; 
    } 
     
    public void mouseDragged(MouseEvent e) { 
 // ignore right mouse button with no modifiers 
(needed on PC) 
 if ((e.getModifiers() & MouseEvent.BUTTON3_MASK) != 
0) { 
     int ex = e.getModifiersEx(); 
     if ((ex & (MouseEvent.META_DOWN_MASK| 
         MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK| 
         MouseEvent.CTRL_DOWN_MASK| 
         MouseEvent.ALT_DOWN_MASK)) == 0) 
  return; 
 } 
 if (!circuitArea.contains(e.getX(), e.getY())) 
     return; 
 if (dragElm != null) 
     dragElm.drag(e.getX(), e.getY()); 
 boolean success = true; 
 switch (tempMouseMode) { 
 case MODE_DRAG_ALL: 
     dragAll(snapGrid(e.getX()), snapGrid(e.getY())); 
     break; 
 case MODE_DRAG_ROW: 
     dragRow(snapGrid(e.getX()), snapGrid(e.getY())); 
     break; 
 case MODE_DRAG_COLUMN: 
     dragColumn(snapGrid(e.getX()), 
snapGrid(e.getY())); 
     break; 
 case MODE_DRAG_POST: 
     if (mouseElm != null) 
  dragPost(snapGrid(e.getX()), snapGrid(e.getY())); 
     break; 
 case MODE_SELECT: 
     if (mouseElm == null) 
  selectArea(e.getX(), e.getY()); 
     else { 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_SELECTED; 
  success = dragSelected(e.getX(), e.getY()); 
     } 
     break; 
 case MODE_DRAG_SELECTED: 
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     success = dragSelected(e.getX(), e.getY()); 
     break; 
 } 
 dragging = true; 
 if (success) { 
     if (tempMouseMode == MODE_DRAG_SELECTED && 
mouseElm instanceof TextElm) { 
  dragX = e.getX(); dragY = e.getY(); 
     } else { 
  dragX = snapGrid(e.getX()); dragY = 
snapGrid(e.getY()); 
     } 
 } 
 cv.repaint(pause); 
    } 
 
    void dragAll(int x, int y) { 
 int dx = x-dragX; 
 int dy = y-dragY; 
 if (dx == 0 && dy == 0) 
     return; 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.move(dx, dy); 
 } 
 removeZeroLengthElements(); 
    } 
 
    void dragRow(int x, int y) { 
 int dy = y-dragY; 
 if (dy == 0) 
     return; 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.y  == dragY) 
  ce.movePoint(0, 0, dy); 
     if (ce.y2 == dragY) 
  ce.movePoint(1, 0, dy); 
 } 
 removeZeroLengthElements(); 
    } 
     
    void dragColumn(int x, int y) { 
 int dx = x-dragX; 
 if (dx == 0) 
     return; 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 



Tecnologia: El corrent elèctric  Alejandro GagoTorres 

Guia de modificació del simulador: Circuit Simulator V1.5n 60/75 

     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.x  == dragX) 
  ce.movePoint(0, dx, 0); 
     if (ce.x2 == dragX) 
  ce.movePoint(1, dx, 0); 
 } 
 removeZeroLengthElements(); 
    } 
 
    boolean dragSelected(int x, int y) { 
 boolean me = false; 
 if (mouseElm != null && !mouseElm.isSelected()) 
     mouseElm.setSelected(me = true); 
 
 // snap grid, unless we're only dragging text 
elements 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.isSelected() && !(ce instanceof TextElm)) 
  break; 
 } 
 if (i != elmList.size()) { 
     x = snapGrid(x); 
     y = snapGrid(y); 
 } 
  
 int dx = x-dragX; 
 int dy = y-dragY; 
 if (dx == 0 && dy == 0) { 
     // don't leave mouseElm selected if we selected 
it above 
     if (me) 
  mouseElm.setSelected(false); 
     return false; 
 } 
 boolean allowed = true; 
 
 // check if moves are allowed 
 for (i = 0; allowed && i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.isSelected() && !ce.allowMove(dx, dy)) 
  allowed = false; 
 } 
 
 if (allowed) { 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  if (ce.isSelected()) 
      ce.move(dx, dy); 
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     } 
     needAnalyze(); 
 } 
  
 // don't leave mouseElm selected if we selected it 
above 
 if (me) 
     mouseElm.setSelected(false); 
  
 return allowed; 
    } 
 
    void dragPost(int x, int y) { 
 if (draggingPost == -1) { 
     draggingPost = 
  (distanceSq(mouseElm.x , mouseElm.y , x, y) > 
   distanceSq(mouseElm.x2, mouseElm.y2, x, y)) ? 1 
: 0; 
 } 
 int dx = x-dragX; 
 int dy = y-dragY; 
 if (dx == 0 && dy == 0) 
     return; 
 mouseElm.movePoint(draggingPost, dx, dy); 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    void selectArea(int x, int y) { 
 int x1 = min(x, initDragX); 
 int x2 = max(x, initDragX); 
 int y1 = min(y, initDragY); 
 int y2 = max(y, initDragY); 
 selectedArea = new Rectangle(x1, y1, x2-x1, y2-y1); 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.selectRect(selectedArea); 
 } 
    } 
 
    void setSelectedElm(CircuitElm cs) { 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.setSelected(ce == cs); 
 } 
 mouseElm = cs; 
    } 
     
    void removeZeroLengthElements() { 
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 int i; 
 boolean changed = false; 
 for (i = elmList.size()-1; i >= 0; i--) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.x == ce.x2 && ce.y == ce.y2) { 
  elmList.removeElementAt(i); 
  ce.delete(); 
  changed = true; 
     } 
 } 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    public void mouseMoved(MouseEvent e) { 
 if ((e.getModifiers() & MouseEvent.BUTTON1_MASK) != 
0) 
     return; 
 int x = e.getX(); 
 int y = e.getY(); 
 dragX = snapGrid(x); dragY = snapGrid(y); 
 draggingPost = -1; 
 int i; 
 CircuitElm origMouse = mouseElm; 
 mouseElm = null; 
 mousePost = -1; 
 plotXElm = plotYElm = null; 
 int bestDist = 100000; 
 int bestArea = 100000; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.boundingBox.contains(x, y)) { 
  int j; 
  int area = ce.boundingBox.width * 
ce.boundingBox.height; 
  int jn = ce.getPostCount(); 
  if (jn > 2) 
      jn = 2; 
  for (j = 0; j != jn; j++) { 
      Point pt = ce.getPost(j); 
      int dist = distanceSq(x, y, pt.x, pt.y); 
 
      // if multiple elements have overlapping 
bounding boxes, 
      // we prefer selecting elements that have 
posts close 
      // to the mouse pointer and that have a small 
bounding 
      // box area. 
      if (dist <= bestDist && area <= bestArea) { 
   bestDist = dist; 
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   bestArea = area; 
   mouseElm = ce; 
      } 
  } 
  if (ce.getPostCount() == 0) 
      mouseElm = ce; 
     } 
 } 
 scopeSelected = -1; 
 if (mouseElm == null) { 
     for (i = 0; i != scopeCount; i++) { 
  Scope s = scopes[i]; 
  if (s.rect.contains(x, y)) { 
      s.select(); 
      scopeSelected = i; 
  } 
     } 
     // the mouse pointer was not in any of the 
bounding boxes, but we 
     // might still be close to a post 
     for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  int j; 
  int jn = ce.getPostCount(); 
  for (j = 0; j != jn; j++) { 
      Point pt = ce.getPost(j); 
      int dist = distanceSq(x, y, pt.x, pt.y); 
      if (distanceSq(pt.x, pt.y, x, y) < 26) { 
   mouseElm = ce; 
   mousePost = j; 
   break; 
      } 
  } 
     } 
 } else { 
     mousePost = -1; 
     // look for post close to the mouse pointer 
     for (i = 0; i != mouseElm.getPostCount(); i++) { 
  Point pt = mouseElm.getPost(i); 
  if (distanceSq(pt.x, pt.y, x, y) < 26) 
      mousePost = i; 
     } 
 } 
 if (mouseElm != origMouse) 
     cv.repaint(); 
    } 
 
    int distanceSq(int x1, int y1, int x2, int y2) { 
 x2 -= x1; 
 y2 -= y1; 
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 return x2*x2+y2*y2; 
    } 
 
    public void mouseClicked(MouseEvent e) { 
 if ((e.getModifiers() & MouseEvent.BUTTON1_MASK) != 
0) { 
     if (mouseMode == MODE_SELECT || mouseMode == 
MODE_DRAG_SELECTED) 
  clearSelection(); 
 } 
    } 
    public void mouseEntered(MouseEvent e) { 
    } 
    public void mouseExited(MouseEvent e) { 
 scopeSelected = -1; 
 mouseElm = plotXElm = plotYElm = null; 
 cv.repaint(); 
    } 
     
    public void mousePressed(MouseEvent e) { 
 System.out.println(e.getModifiers()); 
 int ex = e.getModifiersEx(); 
 if ((ex & (MouseEvent.META_DOWN_MASK| 
     MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK)) == 0 && 
e.isPopupTrigger()) { 
     doPopupMenu(e); 
     return; 
 } 
 if ((e.getModifiers() & MouseEvent.BUTTON1_MASK) != 
0) { 
     // left mouse 
     tempMouseMode = mouseMode; 
     if ((ex & MouseEvent.ALT_DOWN_MASK) != 0 && 
  (ex & MouseEvent.META_DOWN_MASK) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_COLUMN; 
     else if ((ex & MouseEvent.ALT_DOWN_MASK) != 0 && 
       (ex & MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_ROW; 
     else if ((ex & MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_SELECT; 
     else if ((ex & MouseEvent.ALT_DOWN_MASK) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_ALL; 
     else if ((ex & (MouseEvent.CTRL_DOWN_MASK| 
       MouseEvent.META_DOWN_MASK)) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_POST; 
 } else if ((e.getModifiers() & 
MouseEvent.BUTTON3_MASK) != 0) { 
     // right mouse 
     if ((ex & MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_ROW; 
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     else if ((ex & (MouseEvent.CTRL_DOWN_MASK| 
       MouseEvent.META_DOWN_MASK)) != 0) 
  tempMouseMode = MODE_DRAG_COLUMN; 
     else 
  return; 
 } 
  
 if (tempMouseMode != MODE_SELECT && tempMouseMode != 
MODE_DRAG_SELECTED) 
     clearSelection(); 
 if (doSwitch(e.getX(), e.getY())) 
     return; 
 pushUndo(); 
 initDragX = e.getX(); 
 initDragY = e.getY(); 
 dragging = true; 
 if (tempMouseMode != MODE_ADD_ELM || addingClass == 
null) 
     return; 
  
 int x0 = snapGrid(e.getX()); 
 int y0 = snapGrid(e.getY()); 
 if (!circuitArea.contains(x0, y0)) 
     return; 
 
 dragElm = constructElement(addingClass, x0, y0); 
    } 
 
    CircuitElm constructElement(Class c, int x0, int y0) { 
 // find element class 
 Class carr[] = new Class[2]; 
 //carr[0] = getClass(); 
 carr[0] = carr[1] = int.class; 
 Constructor cstr = null; 
 try { 
     cstr = c.getConstructor(carr); 
 } catch (NoSuchMethodException ee) { 
     System.out.println("caught NoSuchMethodException 
" + c); 
     return null; 
 } catch (Exception ee) { 
     ee.printStackTrace(); 
     return null; 
 } 
 
 // invoke constructor with starting coordinates 
 Object oarr[] = new Object[2]; 
 oarr[0] = new Integer(x0); 
 oarr[1] = new Integer(y0); 
 try { 
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     return (CircuitElm) cstr.newInstance(oarr); 
 } catch (Exception ee) { ee.printStackTrace(); } 
 return null; 
    } 
     
    void doPopupMenu(MouseEvent e) { 
 menuElm = mouseElm; 
 menuScope = -1; 
 if (scopeSelected != -1) { 
     PopupMenu m = scopes[scopeSelected].getMenu(); 
     menuScope = scopeSelected; 
     if (m != null) 
  m.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY()); 
 } else if (mouseElm != null) { 
     elmEditMenuItem 
.setEnabled(mouseElm.getEditInfo(0) != null); 
     
elmScopeMenuItem.setEnabled(mouseElm.canViewInScope()); 
     elmMenu.show(e.getComponent(), e.getX(), 
e.getY()); 
 } else { 
     doMainMenuChecks(mainMenu); 
     mainMenu.show(e.getComponent(), e.getX(), 
e.getY()); 
 } 
    } 
 
    void doMainMenuChecks(Menu m) { 
 int i; 
 if (m == optionsMenu) 
     return; 
 for (i = 0; i != m.getItemCount(); i++) { 
     MenuItem mc = m.getItem(i); 
     if (mc instanceof Menu) 
  doMainMenuChecks((Menu) mc); 
     if (mc instanceof CheckboxMenuItem) { 
  CheckboxMenuItem cmi = (CheckboxMenuItem) mc; 
  cmi.setState( 
        
mouseModeStr.compareTo(cmi.getActionCommand()) == 0); 
     } 
 } 
    } 
     
    public void mouseReleased(MouseEvent e) { 
 int ex = e.getModifiersEx(); 
 if ((ex & 
(MouseEvent.SHIFT_DOWN_MASK|MouseEvent.CTRL_DOWN_MASK| 
     MouseEvent.META_DOWN_MASK)) == 0 && 
e.isPopupTrigger()) { 
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     doPopupMenu(e); 
     return; 
 } 
 tempMouseMode = mouseMode; 
 selectedArea = null; 
 dragging = false; 
 boolean circuitChanged = false; 
 if (heldSwitchElm != null) { 
     heldSwitchElm.mouseUp(); 
     heldSwitchElm = null; 
     circuitChanged = true; 
 } 
 if (dragElm != null) { 
     // if the element is zero size then don't create 
it 
     if (dragElm.x == dragElm.x2 && dragElm.y == 
dragElm.y2) 
  dragElm.delete(); 
     else { 
  elmList.addElement(dragElm); 
  circuitChanged = true; 
     } 
     dragElm = null; 
 } 
 if (circuitChanged) 
     needAnalyze(); 
 if (dragElm != null) 
     dragElm.delete(); 
 dragElm = null; 
 cv.repaint(); 
    } 
 
    void enableItems() { 
 if (powerCheckItem.getState()) { 
     powerBar.enable(); 
     powerLabel.enable(); 
 } else { 
     powerBar.disable(); 
     powerLabel.disable(); 
 } 
 enableUndoRedo(); 
    } 
     
    public void itemStateChanged(ItemEvent e) { 
 cv.repaint(pause); 
 Object mi = e.getItemSelectable(); 
 if (mi == stoppedCheck) 
     return; 
 if (mi == smallGridCheckItem) 
     setGrid(); 
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 if (mi == powerCheckItem) { 
     if (powerCheckItem.getState()) 
  voltsCheckItem.setState(false); 
     else 
  voltsCheckItem.setState(true); 
 } 
 if (mi == voltsCheckItem && 
voltsCheckItem.getState()) 
     powerCheckItem.setState(false); 
 enableItems(); 
 if (menuScope != -1) { 
     Scope sc = scopes[menuScope]; 
     sc.handleMenu(e, mi); 
 } 
 if (mi instanceof CheckboxMenuItem) { 
     MenuItem mmi = (MenuItem) mi; 
     mouseMode = MODE_ADD_ELM; 
     String s = mmi.getActionCommand(); 
     if (s.length() > 0) 
  mouseModeStr = s; 
     if (s.compareTo("DragAll") == 0) 
  mouseMode = MODE_DRAG_ALL; 
     else if (s.compareTo("DragRow") == 0) 
  mouseMode = MODE_DRAG_ROW; 
     else if (s.compareTo("DragColumn") == 0) 
  mouseMode = MODE_DRAG_COLUMN; 
     else if (s.compareTo("DragSelected") == 0) 
  mouseMode = MODE_DRAG_SELECTED; 
     else if (s.compareTo("DragPost") == 0) 
  mouseMode = MODE_DRAG_POST; 
     else if (s.compareTo("Select") == 0) 
  mouseMode = MODE_SELECT; 
     else if (s.length() > 0) { 
  try { 
      addingClass = Class.forName(s); 
  } catch (Exception ee) { 
      ee.printStackTrace(); 
  } 
     } 
     tempMouseMode = mouseMode; 
 } 
    } 
 
    void setGrid() { 
 gridSize = (smallGridCheckItem.getState()) ? 8 : 16; 
 gridMask = ~(gridSize-1); 
 gridRound = gridSize/2-1; 
    } 
 
    void pushUndo() { 
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 redoStack.removeAllElements(); 
 String s = dumpCircuit(); 
 if (undoStack.size() > 0 && s.compareTo((String) 
(undoStack.lastElement())) == 0) 
     return; 
 undoStack.add(s); 
 enableUndoRedo(); 
    } 
 
    void doUndo() { 
 if (undoStack.size() == 0) 
     return; 
 redoStack.add(dumpCircuit()); 
 String s = (String) 
(undoStack.remove(undoStack.size()-1)); 
 readSetup(s); 
 enableUndoRedo(); 
    } 
 
    void doRedo() { 
 if (redoStack.size() == 0) 
     return; 
 undoStack.add(dumpCircuit()); 
 String s = (String) 
(redoStack.remove(redoStack.size()-1)); 
 readSetup(s); 
 enableUndoRedo(); 
    } 
 
    void enableUndoRedo() { 
 redoItem.setEnabled(redoStack.size() > 0); 
 undoItem.setEnabled(undoStack.size() > 0); 
    } 
 
    void setMenuSelection() { 
 if (menuElm != null) { 
     if (menuElm.selected) 
  return; 
     clearSelection(); 
     menuElm.setSelected(true); 
 } 
    } 
     
    void doCut() { 
 int i; 
 pushUndo(); 
 setMenuSelection(); 
 clipboard = ""; 
 for (i = elmList.size()-1; i >= 0; i--) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
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     if (ce.isSelected()) { 
  clipboard += ce.dump() + "\n"; 
  ce.delete(); 
  elmList.removeElementAt(i); 
     } 
 } 
 enablePaste(); 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    void doDelete() { 
 int i; 
 pushUndo(); 
 setMenuSelection(); 
 for (i = elmList.size()-1; i >= 0; i--) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.isSelected()) { 
  ce.delete(); 
  elmList.removeElementAt(i); 
     } 
 } 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    void doCopy() { 
 int i; 
 clipboard = ""; 
 setMenuSelection(); 
 for (i = elmList.size()-1; i >= 0; i--) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     if (ce.isSelected()) 
  clipboard += ce.dump() + "\n"; 
 } 
 enablePaste(); 
    } 
 
    void enablePaste() { 
 pasteItem.setEnabled(clipboard.length() > 0); 
    } 
     
    void doPaste() { 
 pushUndo(); 
 clearSelection(); 
 int i; 
 Rectangle oldbb = null; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     Rectangle bb = ce.getBoundingBox(); 
     if (oldbb != null) 
  oldbb = oldbb.union(bb); 
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     else 
  oldbb = bb; 
 } 
 int oldsz = elmList.size(); 
 readSetup(clipboard, true); 
  
 // select new items 
 Rectangle newbb = null; 
 for (i = oldsz; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.setSelected(true); 
     Rectangle bb = ce.getBoundingBox(); 
     if (newbb != null) 
  newbb = newbb.union(bb); 
     else 
  newbb = bb; 
 } 
 if (oldbb != null && newbb != null && 
oldbb.intersects(newbb)) { 
     // find a place for new items 
     int dx = 0, dy = 0; 
     int spacew = circuitArea.width - oldbb.width - 
newbb.width; 
     int spaceh = circuitArea.height - oldbb.height - 
newbb.height; 
     if (spacew > spaceh) 
  dx = snapGrid(oldbb.x + oldbb.width  - newbb.x + 
gridSize); 
     else 
  dy = snapGrid(oldbb.y + oldbb.height - newbb.y + 
gridSize); 
     for (i = oldsz; i != elmList.size(); i++) { 
  CircuitElm ce = getElm(i); 
  ce.move(dx, dy); 
     } 
     // center circuit 
     handleResize(); 
 } 
 needAnalyze(); 
    } 
 
    void clearSelection() { 
 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.setSelected(false); 
 } 
    } 
     
    void doSelectAll() { 
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 int i; 
 for (i = 0; i != elmList.size(); i++) { 
     CircuitElm ce = getElm(i); 
     ce.setSelected(true); 
 } 
    } 
 
    public void keyPressed(KeyEvent e) {} 
    public void keyReleased(KeyEvent e) {} 
     
    public void keyTyped(KeyEvent e) { 
 if (e.getKeyChar() > ' ' && e.getKeyChar() < 127) { 
     Class c = dumpTypes[e.getKeyChar()]; 
     if (c == null || c == Scope.class) 
  return; 
     CircuitElm elm = null; 
     elm = constructElement(c, 0, 0); 
     if (elm == null || !(elm.needsShortcut() && 
elm.getDumpClass() == c)) 
  return; 
     mouseMode = MODE_ADD_ELM; 
     mouseModeStr = c.getName(); 
     addingClass = c; 
 } 
 if (e.getKeyChar() == ' ') { 
     mouseMode = MODE_SELECT; 
     mouseModeStr = "Select"; 
 } 
 tempMouseMode = mouseMode; 
    } 
     
    // factors a matrix into upper and lower triangular 
matrices by 
    // gaussian elimination.  On entry, a[0..n-1][0..n-1] 
is the 
    // matrix to be factored.  ipvt[] returns an integer 
vector of pivot 
    // indices, used in the lu_solve() routine. 
    boolean lu_factor(double a[][], int n, int ipvt[]) { 
 double scaleFactors[]; 
 int i,j,k; 
 
 scaleFactors = new double[n]; 
  
        // divide each row by its largest element, keeping 
track of the 
 // scaling factors 
 for (i = 0; i != n; i++) {  
     double largest = 0; 
     for (j = 0; j != n; j++) { 
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  double x = Math.abs(a[i][j]); 
  if (x > largest) 
      largest = x; 
     } 
     // if all zeros, it's a singular matrix 
     if (largest == 0) 
  return false; 
     scaleFactors[i] = 1.0/largest; 
 } 
  
        // use Crout's method; loop through the columns 
 for (j = 0; j != n; j++) { 
      
     // calculate upper triangular elements for this 
column 
     for (i = 0; i != j; i++) { 
  double q = a[i][j]; 
  for (k = 0; k != i; k++) 
      q -= a[i][k]*a[k][j]; 
  a[i][j] = q; 
     } 
 
     // calculate lower triangular elements for this 
column 
     double largest = 0; 
     int largestRow = -1; 
     for (i = j; i != n; i++) { 
  double q = a[i][j]; 
  for (k = 0; k != j; k++) 
      q -= a[i][k]*a[k][j]; 
  a[i][j] = q; 
  double x = Math.abs(q); 
  if (x >= largest) { 
      largest = x; 
      largestRow = i; 
  } 
     } 
      
     // pivoting 
     if (j != largestRow) { 
  double x; 
  for (k = 0; k != n; k++) { 
      x = a[largestRow][k]; 
      a[largestRow][k] = a[j][k]; 
      a[j][k] = x; 
  } 
  scaleFactors[largestRow] = scaleFactors[j]; 
     } 
 
     // keep track of row interchanges 
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     ipvt[j] = largestRow; 
 
     // avoid zeros 
     if (a[j][j] == 0.0) { 
  System.out.println("avoided zero"); 
  a[j][j]=1e-18; 
     } 
 
     if (j != n-1) { 
  double mult = 1.0/a[j][j]; 
  for (i = j+1; i != n; i++) 
      a[i][j] *= mult; 
     } 
 } 
 return true; 
    } 
 
    // Solves the set of n linear equations using a LU 
factorization 
    // previously performed by lu_factor.  On input, 
b[0..n-1] is the right 
    // hand side of the equations, and on output, contains 
the solution. 
    void lu_solve(double a[][], int n, int ipvt[], double 
b[]) { 
 int i; 
 
 // find first nonzero b element 
 for (i = 0; i != n; i++) { 
     int row = ipvt[i]; 
 
     double swap = b[row]; 
     b[row] = b[i]; 
     b[i] = swap; 
     if (swap != 0) 
  break; 
 } 
  
 int bi = i++; 
 for (; i < n; i++) { 
     int row = ipvt[i]; 
     int j; 
     double tot = b[row]; 
      
     b[row] = b[i]; 
     // forward substitution using the lower 
triangular matrix 
     for (j = bi; j < i; j++) 
  tot -= a[i][j]*b[j]; 
     b[i] = tot; 
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 } 
 for (i = n-1; i >= 0; i--) { 
     double tot = b[i]; 
      
     // back-substitution using the upper triangular 
matrix 
     int j; 
     for (j = i+1; j != n; j++) 
  tot -= a[i][j]*b[j]; 
     b[i] = tot/a[i][i]; 
 } 
    } 
 
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VI 
 
 



Dear Mr. Falstad;  
 
I am a postgraduate (from Barcelona (Spain) who helps in a school 
improvement plan focused on the pedagogy of electrical circuits. My work have 
been supervised by two professors (cited at the end of the text) from the 
Education Department (competent authority in teaching in Catalonia) and it is a 
part of the End-Project of the Master, which enables me the exercise of 
teaching in Secondary Education (CSE) and it has been carried out at the 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
I am writing this mail regarding your program electrical circuit simulation "Circuit 
Simulator v1.5n" since we realised that the source code was available and we 
can note that in your website there were two other translations, wich are, 
Russian and Spanish. Following this direction, we would like to translate this 
great program to our official language, Catalan.  
On the other hand, we would want to put into practice the innovative step of 
introducing the simulator in the teaching process, there has been a proposed 
amendment to its program to be qualified as a working tool to teach the 
Electrical syllabus circuits at the 2nd grade of ESO (students from 13 to 14 years 
old). This new version also includes the interface translation to Catalan 
language (since it is the official language of education in Catalonia) and the 
adaption of the content to the required level in order to be affordable to students 
that they will run.  
 
The program is currently underway and it will be finished very soon. We would 
like to be in touch (as you are the legitimate author of the simulator), to inform 
you about, and to show you the program so you can host it on your website 
(www.falstad.com) so in a future it could be useful as a tool in educational 
institutions. 
 
We realize that, this task, of adapting the simulator, has already been carried 
out for the Spanish adaption, why trust your consent to the project we started 
 
If you want us to clarify you some aspect above-mentioned, or part of the 
project, we will be glad to do so, you can simply contact us through the data that 
have been send to this address.  
 
 
Yours faithfully 
 
Thanks 



 
 
 
 
 
 

ANNEX VII 
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Generació de material experimental 1/21 

MODULS DE RESISTÈNCIES 
 
Per tal de poder introduir una resistència en el circuit, es va crear una plataforma amb una 
planxa de PVP que és de dotació al centre. 
 
Les condicions de partida que van fonamentar el procés de creació van ser: 
‐ Que fossin relativament econòmiques 
‐ Que poguessin ser integrades en els circuits tipus Alecop, amb la qual cosa les mides 

havien d'estar relacionades. 
‐ Que el canvi de la resistència per una altre fos una actuació senzilla, ja que és molt 

habituals que les resistències es fonguin, es trenquin, etc.  
 
Les passes seguides en el procés de construcció van ser: 
 
Traçar sobre les planxes de PVC verd les plaques de 15x10,5 cm i marcar els eixos de 
doblegament i els punts de perforació a la distància requerida 
 

 
 
 
Tallar i perforar la placa. 
 

   
 
 
Polir les perforacions per tal de facilitar que després entri el terminal. 
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Fer els doblegaments indicats utilitzant la plegadora de plàstics i tenint en compte que els 
angles han de ser una mica tancat cap a dins (angle < 90º) per ajudar a la peça a subjectar-se 
en el suport de l'Alecop. 
 

       
 

 
 
 
Es deixa assecar una estona fons que el plàstic es torni a endurir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan ja estava tot enllestit es van inserir els terminals que faran de connectors. 
 

   
 



Tecnologia: El corrent elèctric 

Generació de material experimental 3/21 

 
 
 
Un cop això està enllestit, es preparen les resistències que s'utilitzaran, que varien en 330 Ω, 
220 Ω i 110 Ω. 
 

 
 
 
Es prepares, aleshores, el bufador per soldar les peces. 
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Finalment ja esta les peces preparades per ser utilitzades en el taller. 
 

    
 
 
Les terminals identifiquen la tipologia de resistència de que es tracta, de la següent manera: 
 

330 Ω Blanc + Negre 

220 Ω Vermell + Negre 

110 Ω Blanc  + Vermell 

 
 
Per a més endavant està pensat identificar cada porta resistències, amb un etiquetatge extern 
que faciliti la seva identificació. 
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MODULS DE LES PILES 
 
 
Per tal de suplir el problema de la connexió al circuit de les piles tipus petaca, de les qual el 
centre te una bona dotació, es va pensar fer un portador que servís d'element i que per tant 
permetés la connexió directa amb la resta de cables de circuit. 
 
Les condicions de partida que van fonamentar el procés de creació van ser: 
‐ Que fossin relativament econòmiques 
‐ Que poguessin ser integrades en els circuits tipus Alecop, amb la qual cosa les mides 

havien d'estar relacionades. 
‐ Que el canvi de la pila a una altre, fos una actuació senzilla, ja que és molt habituals que les 

piles s'esgotin de tant que s'usen a tecnologia.  
 
Les passes seguides en el procés de construcció van ser: 
 
Traçar sobre les planxes de PVC vermell les plaques de 13x6,5 cm i marcar els eixos de 
doblegament i els punts de perforació a la distància requerida. 
 

 
 
 
Tallar i perforar la placa. 
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Fer els doblegaments indicats utilitzant la plegadora de plàstics i tenint en compte que els 
angles han de ser una mica tancat cap a dins (angle < 90º) per ajudar a la peça a subjectar la 
pila al seu interior. 
 

  
 
 

Es deixa assecar una estona fons que el plàstic es torni a endurir. 
 

 
 

 
Quan ja estava tot enllestit es van inserir els terminals que faran de connectors. 
 

 
 
 

Ja només queda introduir la pila tipus petaca i ja estarà preparat per ser utilitzat. 
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