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Exercici 1 
 
En el circuit de la figura, calcula VL. R1=R2=R3 = 1K.  

a) RL = 1 
b) RL = 1 K 
c) RL = 1 M 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/hoodqgohbavu/exercici_1/ 
 
Exercici 2: 
 
Calcula I1, I2, I3 per: 

a) R1 = R2 = R3 
b) R1 = 2·R2 = 2·R3 

 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/rgaubawztbqc/exercici_2/ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Exercici 3: 
 
Calcula la potència dissipada per tots els components de la figura. Determina si són 
passius o actius. 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/boonh-slgtac/exercici_3/ 
 
Exercici 4 
 
Planteja el sistema d’equacions que es permeti trobar per a cada component la seva 
diferència de potencial i el corrent que circula a través seu. 
 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/a9hajavfxerf/exercici_4/ 

 
Exercici 5 
 
Planteja el sistema d’equacions que es permeti trobar per a cada component la seva 
diferència de potencial i el corrent que circula a través seu. 
 



 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/dp0jjd60gn4r/exercici-5/ 
Exercici 6 
 
Troba el circuit Thevenin equivalent de: 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/sqgero4-yypr/exercici-6/ 
 
Exercici 7 
 
Calcula Vc(t) i Io(t) en el circuit de la figura. 
 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/6vrg6-iolfog/exercici-7/ 
 
Exercici 8 
 
Calcula Vo(t) en el circuit de la figura. 

 
 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/wxu_yvty6ljh/exercici-8/ 

 



Exercici 9 
 
Calcula I_L(t) i Vo(t) en el circuit de la figura. 

 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://prezi.com/kcvclkit1ufl/exercici-9/ 
 
Exercici 10 
 
Considereu el circuit de la figura: 
 

 
 

a) Calculeu la condició inicial del corrent a la bobina, IL(0)  (1punt) 
b) Calculeu la condició final del corrent a la bobina, IL(∞)  (1punt) 
c) Calcular la constant de temps per t>0 (1 punt) 
d) Dibuixar l’evolució de IL(t) per t>0, indicant clarament el valor per t=n·τ (n=1, 2, 
3, 4 i 5). Raona clarament els valors que obtens. (1 punt). 
DADES: VB= 8V, R1=R2=2 KΩ , L=3mH, VA=4V, R3= 2KΩ,  
 
Solució a UPC accés obert. 
 
Exercici 11 
 
Considereu el circuit de la figura: 

 
 

a) Calculeu la constant de temps per 0<t<t1, τ1. (1 punt) 
b) Calculeu la condició inicial i final de Vc(t) per 0<t<t1, (1 punt) 
c) Calculeu la constant de temps per t>t1,  τ2. (1 punt) 



d) Calculeu la condició final per Vc(t) per t>t1. (1 punt) 
e) Troba i dibuixa l’evolució de Vc(t) si t1= 5τ1. (1 punt) 
f) Troba i dibuixa l’evolució de Vc(t) si t1= 2τ1. (1 punt) 

DADES : R1=2 KΩ, R2=R3=1 KΩ, R4=4 KΩ, IA=8mA, C=2µF. 
 
Solució a UPC accés obert 
 
 
 
 
Exercici 12 
 
Considereu el circuit de la figura: 
 

 
 

e) Calculeu el corrent ix i les tensions vx i vo . Exposa clarament els raonaments que 
fas. (3 punts) 
f) Calculeu les potències a les fonts independents del circuit, indicant en cada cas 
si és potència entregada o dissipada. (2 punts) 
 
Solució a UPC accés obert. 
 
Exercici 13 
 
Considereu el circuit de la figura: 

 
R1=2kΩ, R2=3 kΩ, Ia=2mA, Vcc=5V, β=7 
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g) Calculeu el corrent I1 i la tensió VA-VB . Indica clarament quin mètode utilitzes 
per solucionar el circuit i utilitza nomenclatura clara i ben estructurada. (3 punts) 
h) Calculeu les potències als generadors del circuit, indicant en cada cas si és 
potència entregada o dissipada. (2 punts) 
 
Solució a UPC accés obert 
 
Exercici 14 
 
Considereu el circuit de la figura (3 punts, 20 minuts): 
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a) Determina en quins estats pot estar el diode en funció de Vin. 
b) Troba Vo en funció de Vi. 

DADES: R = 1KΩ, V1=10V, Diode: VZ=5V, Vγ=0.7 
 
Solució a UPC accés obert i a: 
http://public.iwork.com/document/?d=Diodes.key&a=p217690212 
 
 


