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Per què una unitat anomenada 
“Satèl·lits a l'espai”?  
“Després de superar els greus problemes tècnics í de gestió que han estat 
a punt d’acabar amb el programa Galileu, el sistema europeu de 
navegació per satèl·lit tindrà una segona oportunitat. El projecte, una 
alternativa al GPS nord-americà, es posa en marxa de nou amb el 
llançament del seu segon satèl·lit experimental, Giove-B, que s’enlairarà 
el 28 d’abril de 2008 si tot va segons el previst. 

Es tracta de l’aposta tecnològica més ambiciosa d’Europa i d’ella depèn la 
independència del control de la navegació per satèl·lit, en l’actualitat en 
mans dels Estats Units. En la ment dels responsables del projecte també hi 
ha la creació de 140.000 llocs de treball i cents de milers de milions 
d’euros de benefici generats a partir de la seva construcció i explotació. 

El pla inicial era llançar els 4 primers satèl·lits comercials del sistema a 
finals del 2008 i per al 2010 tenir la flota de 30 en funcionament. Però la 
diferència d’interessos dels estats i de les indústries, unida als problemes 
tècnics amb el Giove-B han retardat el desplegament de la flota de 
satèl·lits. El director del programa Galileu, l’espanyol Javier Benedicto 
explica que aquests retards han permès introduir millores en el satèl·lits, 
com les que permetran determinar la posició d’un usuari amb una major 
precisió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema Galileu ha de garantir un servei permanent als usuaris, fet que 
no contempla el sistema GPS. A la vegada, la seva major precisió ha de 
permetre desenvolupar noves aplicacions com el guiatge de persones 
invidents, la navegació automàtica de vehicles i la possibilitat que el 
senyal arribi a l’interior dels edificis, fet que podria servir per a 
determinar la posició de les persones.Per a què tot això sigui una realitat 
cal una flota de 30 satèl·lits que ha d’estar en òrbita abans del 2017. Més 
tard, la nova generació de satèl·lits GPS esdevindria una forta 
competència pel sistema europeu.”  

Adaptació i traducció de l’article “Renace el programa Galileo” de La 
Vanguardia, 6 de març de 2008.  

Figura 1. 
Característiques del 
Giove-B  (Font La 

Vanguardia) 

Figura 2. Característiques i utilitats del sistema de 
satèl·lits Galileu (Font La Vanguardia)  
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Introducció dels principis i dels procediments físics  

En aquesta unitat estudiareu en primer lloc el moviment circular 
uniforme. Relacionareu la distància recorreguda i la velocitat amb l’angle 
girat i amb la velocitat angular. Veureu l'acceleració que s'experimenta en 
aquest tipus moviment. Tot seguit revisareu alguns conceptes sobre la 
intensitat de corrent elèctric, el voltatge i la resistència dels circuits 
elèctrics i utilitzareu cel·les solars per muntar algun circuit senzill. 
S’estudiarà la resistència interna d’un generador, i aprendreu a combinar 
resistències i generadors per a aconseguir una determinada funció. Veureu 
també com canvia la resistència elèctrica amb la temperatura, fet que 
permet dissenyar diferents tipus de sensors. 

Molts del principis i tècniques que estudiareu en aquesta unitat les 
utilitzareu i ampliareu en altres unitats del curs vinent. Aquesta manera 
d'introduir, revisar i consolidar continguts quan són rellevants en una 
determinada situació és una de les finalitats del curs. 
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1 La posada en òrbita 

ACTIVITAT 1 El Sistema GPS  

Alguns dels satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra formen part del 
sistema GPS. Per a què serveixen? Qui els controla? Totes aquestes i 
altres preguntes us les respon el següent vídeo del programa Bit a Bit. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21263 

Feu una recerca per Internet de quina és la situació actual d’aquest 
sistema: nombre de satèl·lits en òrbita, costos, òrbites ... Feu un petit 
informe. 

 http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en 

La posada en òrbita del sistema Galileu costarà uns 3400 milions d’euros, 
diners que posaran inicialment els estats de la Unió Europea. 

Són molts i molts diners. Val la pena? El text inicial d’aquesta unitat 
mostra ja algunes de les múltiples aplicacions que poden tenir els satèl·lits 
i que permet donar una resposta afirmativa a la pregunta. Tanmateix, es 
poden buscar d’altres aplicacions als satèl·lits, com per exemple: 

 L’estudi de l’atmosfera i la superfície terrestre. Els satèl·lits 
permeten estudiar fenòmens com l’escalfament global. 

 L’astronomia. Satèl·lits com el telescopi Hubble permeten obtenir 
imatges més detallades i nítides que no pas els telescopis 
terrestres ja que no hi ha cap efecte distorsionador per part de 
l’atmosfera. 

 Les telecomunicacions. Satèl·lits com els Hispasat fan possible 
l’intercanvi d’informació a grans distàncies (TV, telefonia, 
Internet) 

1.1  Els orígens 
El primer satèl·lit artificial va ser llançat l'any 1957. Era un satèl·lit rus 
anomenat Sputnik (Figura 3). Tenia una massa de 84 kg i es va moure en 
una òrbita que oscil·lava entre els 217 i els 944 km d'altura respecte de la 
superfície terrestre. En aquella època semblava impossible que un coet 
pogués tenir l'energia suficient per a portar un objecte tan lluny de la 
Terra. 

El 1666 Isaac Newton va predir la possibilitat llançar satèl·lits artificials. 
Tot i que la manera de posar satèl·lits en òrbita que ell va idear no era 
gaire pràctica, pot ser útil per comprendre per què els satèl·lits no cauen. 
Si un objecte és llançat horitzontalment des d'una muntanya molt alta, no 
solament avança horitzontalment, sinó que també cau cap al centre de la 
Terra (Figura 4). La trajectòria resultant és una paràbola. Com més gran 
és la velocitat amb que és llançat, més lluny arriba abans de caure a terra. 
Newton es va adonar que si l'objecte era llançat a una certa velocitat ja no 
cauria a terra, atesa la superfície corbada de la Terra. A aquesta velocitat, 
la trajectòria seria circular. 

Figura 4. Trajectòries d’un 
projectil llançat des de dalt 
d’una muntanya a diferents 

velocitats 

Figura 3. L’Sputnik: el primer satèl·lit 
artificial llançat l’any 1957 
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El canó de Newton 

http://science.sbcc.edu/physics/flash/Newtons%20Cannon.html 

Quina és la velocitat a la que cal llençar un projectil per a què adquireixi 
una trajectòria que el porti a mantenir una distància constant respecte a la 
superfície de la Terra?  

Qüestions 

1 Una persona llança un objecte horitzontalment des d’una certa 
altura. Demostreu que després d’1 s, ha “caigut” 
aproximadament una altura de 5 m respecte de la direcció 
inicial. 

2 La Terra presenta una curvatura que fa que la seva superfície 
baixi 5 m per cada 8 km de tangent a la superfície. Amb 
aquestes dades, quina ha de ser la velocitat d’un projectil per a 
què giri al voltant de la Terra? 

Solució: 8000 m·s-1 
 

 

L’alta velocitat del satèl·lit faria que la fricció d’aquest amb l’atmosfera 
provoqués que quedés incinerat tal com els succeeix als estels fugaços. 
Per això, els satèl·lits es llancen a altures de 150 km o més per tal de 
trobar-se per damunt de quasi tota l’atmosfera per a què així no tinguin 
gairebé fregament amb l’aire. 

Per a posar en òrbita un satèl·lit cal controlar la velocitat. Aquest s’enlaira 
verticalment per mitjà d'un sistema de coets fins a una altura mínima 
d'uns 150 km. Llavors, cal apartar-lo de la vertical comunicant-li un 
impuls tangencial per tal que assoleixi la velocitat orbital necessària. 
L'enlairament es duu a terme mitjançant un sistema de coets, cadascun 
dels quals disposa d'un reactor i de combustible. Cada element fa pujar el 
sistema fins que s'esgota el combustible (Figura 5). Llavors, aquella part 
del coet es desprèn i cau.  

1.2  El moviment d’un satèl·lit  
 

ACTIVITAT 2 Satèl·lits on-line?  

El següent enllaç de la revista Recursos de Física us permet accedir a 
una miniaplicació de la NASA que simula en temps real la situació de 
tots els satèl·lits artificials que estan en aquest moment en òrbita al 
voltant del planeta Terra.  

http://www.rrfisica.cat/num/num0/article_num=6&pos=6&total=7&ar
t=14.html 

El mateix article de la revista us fa una proposta d’activitat. 

A la miniaplicació també s’hi pot accedir directament a partir de  

http://science.nasa.gov/realtime/jtrack/3d/JTrack3D.html/ 

Figura 5. Space shuttle Atlantis 
(Font NASA)  
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Un satèl·lit es pot veure com un projectil que cau al voltant de la Terra, en 
lloc de caure cap a ella. La velocitat del satèl·lit ha de ser suficient per a 
què la seva distància de caiguda coincideixi amb la curvatura terrestre. En 
aquest cas, el satèl·lit descriurà un moviment circular. 

El sistema de satèl·lits Galileu no segueix òrbites circulars (en realitat són 
el·líptiques), però com a primera aproximació considerarem el moviment 
circular més simple possible, que és el moviment circular i uniforme, 
mcu, que és aquell en què un objecte descriu una trajectòria circular amb 
una rapidesa constant.  

Es pot definir un paràmetre bàsic en aquest 
tipus de moviment: el període,T , que és el 
temps que es tarda a fer una volta. Al ser 
uniforme, aquest temps és característic del 
moviment.  Lligat a aquest paràmetre, es 
defineix també la freqüència, f , com el 

nombre de voltes o revolucions que l’objecte 
fa en cada unitat de temps. Així, es pot 
escriure 

 
T

f
1

                                  (1) (1) 

La freqüència, f , s’expressa en unitats del 

Sistema Internacional en Hertz (Hz) on 1Hz 
= 1s-1.  

Qüestió 

3 Completeu la Taula 1 

 

Si se sap el període de la revolució, així com la distància recorreguda que 
correspon a la longitud d’una circumferència de radi r , es pot determinar 
la rapidesa del moviment. 

T

r
v

2
    (2) 

on v representa el mòdul de la velocitat. En el cas d’un moviment circular 
uniforme, la velocitat no és constant. Recordeu que la velocitat és un 
vector i es pot veure fàcilment que el vector velocitat és tangent a la 
trajectòria. En girar l’objecte, la direcció del vector canvia i per tant la 
velocitat no pot ser constant. Per això, en un moviment circular uniforme 
el que és constant és el mòdul d’aquesta velocitat que anomenem 
rapidesa. 

Hi ha però, una altra manera d’estudiar el moviment circular uniforme. La 
geometria de la Figura 6 mostra que, a banda del període, hi ha un altre 
paràmetre característic que és el radi r . L’objecte situat a l’extrem del 
radi al desplaçar-se, modifica la seva posició angular donant lloc a un cert 
desplaçament angular   

 0   

Figura 6. Esquema que 
mostra que el vector 

velocitat és tangent a la 
trajectòria 

Objecte que gira Període Freqüència 

Electró en un accelerador circular  106 Hz 

Ultracentrifugadora  3.000 Hz 

Rotació de la Terra   

Lluna al voltant de la Terra 27 dies  

Terra al voltant del Sol   

Taula 1  corresponent a la Qüestió 3 
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on  i 0 defineixen la posició angular entre dos instants de temps. La 

posició angular es mesura, en el sistema internacional d’unitats (SI), en 
radiants (rad). El desplaçament angular, , es mesura per tant en 
radiants.  

Un radiant és l'angle que té un arc de la mateixa longitud que el radi 
(Figura 7). A un arc de longitud s , li correspon un desplaçament angular 
 igual a  

 
r

s
    (3) 

El desplaçament angular, , corresponent a una circumferència és de 
360° o de 2π radiants, ja que la longitud de la circumferència és 2r.  

El mòdul de la velocitat angular, , es calcula dividint el desplaçament 
angular, , per l’interval de temps emprat, t, de manera anàloga a com 
havíem definit la velocitat lineal en el moviment rectilini uniforme. 
D’aquesta manera és té  

 
t




    (4)  

Les unitats de la velocitat angular en el sistema internacional són els 
radiants per segon (rad·s-1). Una altra unitat que sovint s’utilitza per 
definir aquesta magnitud són les revolucions per minut (rpm). Aquesta 
unitat indica el nombre de voltes o revolucions que l’objecte realitza en 
un minut. 

1.2.1 Magnituds lineals i angulars 

L’estudi del moviment circular uniforme es pot fer considerant tant 
magnituds lineals (arc de circumferència recorregut, rapidesa) com 
magnituds angulars (desplaçament angular, velocitat angular). La simetria 
del problema fa que la utilització de les magnituds angular sigui més 
natural, però sovint també pot ser interessant fer-ho en termes lineals. 

La relació entre la longitud de la trajectòria circular, s , i el 

desplaçament angular, , corresponent, és troba aïllant s  de l’Equació 
3 

 rs      (5) 

Fent una mica d’àlgebra, l’Equació 5, es pot escriure 

 r
tt

s






 

 

on el primer membre de l’equació correspon al mòdul de la velocitat 
lineal de l’objecte. Així, finalment es pot escriure 

 v   r    (6) 

Figura 7. Definició de radiant: 
angle d’arc igual al radi 
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Exemple resolt 

Un satèl·lit de telecomunicacions se situa en una òrbita geoestacionària. 
En aquesta òrbita a una altura de 35830 km de la superfície de la Terra, el 
satèl·lit gira amb la mateixa velocitat angular que la Terra de manera que 
sempre està sobre el mateix punt de la vertical. Calculeu: 

(a) el període del satèl·lit. 

(b) la seva velocitat angular. 

(c) la seva velocitat lineal. 

DADA: Radi de la Terra 6370 km 

Resolució. 

(a) Com que el satèl·lit gira amb la mateixa velocitat angular que la Terra, 
això vol dir que tarda el mateix temps a fer una volta sencera que aquesta. 
Per tant, el període del satèl·lit és el temps que tarda la Terra a donar una 
volta sencera sobre el seu eix. Així 

 shT 8640024   

(b) Aplicant l’Equació 4 

 151027,7
86400

2  



 srad
t

  

(c) En primer lloc cal determinar el radi de l’òrbita del satèl·lit, radi que 
s’obté sumant al radi de la Terra l’altura d’aquest respecte de la superfície 

 mkmr 71022,442200637035830   

La velocitat s’obté per aplicació directa de l’Equació 6  

 175 94,30671022,41027,7   smrv    

 

Qüestions 

4 Un satèl·lit circumpolar de l’ESA (Agència Espacial Europea) 
està en òrbita a 400 km d’alçada sobre la superfície terrestre i 
dóna una volta a la Terra cada 100 minuts (radi de la Terra 
6.400 km). Calculeu: 

(a) quina és la seva velocitat angular?  

(b) quants radiants ha girat en mitja hora?  

(c) quina distància ha recorregut en un mes (30 dies)? 

Solució: /3000 rad·s-1  
Solució: 3/5  rad 

Solució: 1,8·107 km 
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Qüestions 

5 Calculeu la velocitat lineal d'un satèl·lit que dóna una volta a la 
Terra cada 98 minuts a una altura de 500 km sobre la 
superfície terrestre. (El radi de la Terra és de 6,4·106 m). Quina 
és la seva freqüència de gir? 

Solució: 7.373 m·s-1 
Solució: 1,7·10-4 Hz 

6 Calculeu el mòdul de la velocitat de la Lluna si el seu període 
és de 27,3 dies i la distància que la separa de la Terra és de 
3,8·108 m. Quina és el mòdul de la seva velocitat angular?  

Solució: 1.012,25  m·s-1 
Solució: 2,7·10-6 rad·s-1 

7 Un disc CD amb música gira a 300 rpm.  

(a) Quantes voltes fa cada segon?  

(b) Quina és la seva velocitat angular en el sistema 
internacional?  

(c) La   informació  en  el CD està gravada en una pista de 
5,38 km que té forma d’espiral. Si la duració del CD és de 
45 minuts, quantes voltes ha donat el CD? 

Solució: 5 voltes 
Solució: 10rad·s-1 

Solució: 13.500 voltes 

8 Una de les turbines d’una planta generadora d’electricitat gira a 
3.000 rpm. Si la pala de la turbina té una longitud de 1,5 m, 
quina és la velocitat lineal de l’extrem d’aquesta pala? 

Solució: 471,24 m·s-1 
 

 

1.3 Moviment circular i força centrípeta 
Tal com heu vist, en un moviment circular uniforme, la velocitat canvia 
de direcció apareixent, per tant,  una acceleració anomenada acceleració 
centrípeta.  

L’acceleració centrípeta 

http://science.sbcc.edu/physics/flash/Cemtripetal%20acceleration.html 

Tal com mostra la simulació anterior, aquesta acceleració va dirigida cap 
al centre i té un mòdul donat per la relació 

 
r

v
ac

2

    (7) 

on v és el mòdul de la velocitat de l’objecte, en un instant determinat, i r 
el radi de curvatura de la trajectòria. Aquesta equació es pot escriure en 
termes de la velocitat angular com 

 rac
2    (8) 
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Substituint l’Equació 7 o l’Equació 8 en la segona llei de Newton es 
troben dues expressions per a calcular la força centrípeta  

 
r

v
mF

2

   o bé rmF 2  (9) 

La força centrípeta 

http://www.teachersdomain.org/asset/lsps07_int_circmotion/ 

 

ACTIVITAT 3 Forces en moviments circulars   

Dibuixeu el diagrama de les forces que actuen sobre un cos en 
moviment circular en diferents situacions i trobeu la força que origina la 
força centrípeta.  

 

QÜESTIONS 

9 El Meteosat-8 es troba a una altura de 36.000 km, en una 
òrbita geostacionària i té una massa total de 1.200 kg. Calculeu 
l’acceleració i la força centrípetes que actuen sobre el satèllit. 
Dada: Radi de la Terra 6.400 km.  

Solució: 0,22 m·s-2 
Solució: 264 N 

10 Fixeu-vos en la Figura 8 on hi ha un satèl·lit girant al voltant de 
la Terra.  

(a) Què proporciona la força que actua sobre el satèl·lit i com 
s’anomena?  

(b) Dibuixeu la parella acció-reacció de la força que actua 
sobre el satèl·lit.  

(c) Dibuixeu amb un color diferent el vector que representa la 
velocitat del satèl·lit.  

(d) Quin angle formen el vector força i el vector velocitat del 
satèl·lit? 

(e) La força d’atracció gravitatòria fa variar la velocitat del 
satèl·lit?  

11 La gran sínia de Londres (London Eye) té un diàmetre de 135 
metres i quan gira ho fa lentament, donant una volta cada 35 
minuts. Calculeu: 

(a) l’acceleració centrípeta dels passatgers.  

(b) l’angle i les voltes que girarà durant les 10 hores que està 
oberta al públic 

Solució: 6,04·10-4 m·s-2 
Solució: 108,81 rad; 17,14 voltes 

 

 

 

Figura 8. Força sobre un 
satèl·lit que gira al voltant de la 

Terra 
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Qüestió 

12 Calculeu la tensió de la corda i la força de fricció entre l’objecte 
i la superfície en cada una de les situacions de l’Activitat 3. La 
massa de l’objecte és de 0,5 kg, preneu per a cada cas: 

(a) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 0,8 m·s-1. 

(b) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 3 rad·s-1. 

(c) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 45 rpm. 

(d) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 0,8 m·s-1; 
angle 30º. 

(e) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 0,8 m·s-1. 

(f) longitud de la corda l = 0,5 m; velocitat del cos 3 m·s-1. 

(g) distància a l’eix de gir d = 0,5 m; velocitat de la plataforma 
2,8 rad·s-1. 

(h) distància a l’eix de gir d = 0,5 m; velocitat  angular  del cos 
7 rad·s-1. 

Solució: 5,5 N; 2,2 N; 5,6 N; 5,0 N; 0,6 N; 4,1 N; 2,0 N; 4,9 N 
 

 

1.3.1 Pes i ingravidesa 

En el cas d’un satèl·lit, la força centrípeta la proporciona la força 
gravitatòria que exerceix la Terra sobre el satèl·lit.  Sovint es diu que els 
astronautes que suren lliurement dins de les naus en òrbita ho fan perquè 
estan en ingravidesa, és a dir, no noten el seu pes. 

Qüestió 

13 Una persona de 60 kg es troba enfilada damunt d’una balança 
que es troba a l’interior d’un ascensor. Determineu quina serà 
la lectura de la balança si: 

(a) L’ascensor puja amb una acceleració de 2 m·s-2. 

(b) L’ascensor baixa amb una acceleració de 3 m·s-2 

(c) El cable de l’ascensor es trenca.  

Solució: 708 N 
Solució: 408 N 

Solució: 0 N 
  

Quan us trobeu damunt d’una balança, la força gravitatòria que us fa la 
Terra comprimeix les molles que hi ha dins de la balança exercint una 
força que equilibra el vostre pes. Si la balança es troba dins d’un ascensor 
que accelera cap amunt, les molles de la balança es comprimeixen més 
donant com a resultat una força més gran i per tant un “pes més gran”;  el 
pes aparent augmenta. 

Si es defineix el pes com la força que es fa sobre el terra o sobre d’una 
balança, a l’accelerar l’ascensor cap amunt hom se sent més “pesat”, 
perquè la força que fa la balança és més gran i si el cable es trenca el pes 
serà nul. Malgrat tot, encara que no noteu el pes, continua existint una 
força de gravetat que us accelera cap avall, però ara aquesta força no es 
detecta com a pes, perquè no hi ha força de suport. 
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Els astronautes en òrbita estan ingràvids no perquè no notin la gravetat (la 
força gravitatòria o pes) sinó perquè les seves cames i el terra no suporten 
el seu cos i per tant el seu pes aparent és nul.  

Qüestions 

14 Dos recipients tancats i idèntics estan plens un de plom i l’altre 
de plomes. Com podríeu saber quin dels dos té més massa si 
tant vosaltres com els recipients es troben surant per l’espai en 
condicions d’ingravidesa? 

15 Un dia sentiu a dir que els satèl·lits resten en òrbita en lloc de 
caure perquè estan més enllà de la gravetat de la Terra. 
Donaríeu com a vàlida aquesta explicació? 
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2 El satèl·lit està en òrbita! 

El coet propulsor ha dut el satèl·lit fins a l’espai i aquest es situa en 
l’òrbita adequada. Un cop a l’espai, un satèl·lit com el que forma part del 
sistema Galileu necessita energia per a fer funcionar els diferents 
dispositius electrònics de què disposa (sistemes de ràdio, rellotge 
atòmic...) L’energia necessària l’obté d’una font d’energia com és el Sol, 
amb l’ajuda de panells solars.  

La font primària més utilitzada en els satèl·lits són els panells solars 
formats per la interconnexió entre si d’un gran nombre de cel·les solars o 
cel·les fotovoltaiques. Aquestes presenten una característica molt 
important i és que només generen electricitat quan estan il·luminades. A 
l’orbitar al voltant de la Terra, satèl·lits com el Giove-B experimenten 
varis eclipsis al llarg de l’òrbita, moments en els quals les cel·les solars no 
generen l’electricitat necessària. Aquest fet obliga que els satèl·lits 
disposin d’un seguit de bateries que emmagatzemin l’energia generada 
per la font primària. Aquestes bateries constitueixen la font secundària i 
de vegades utilitzen cel·les de combustible que descomponen l’aigua en 
oxigen i hidrogen amb l’ajuda de l’energia solar durant els períodes de 
càrrega i durant els períodes de foscor els recombinen de nou per a 
obtenir l’energia necessària. 

ACTIVITAT 4 Diferents sistemes de potència   

A l’hora de dissenyar sistemes de potència per a satèl·lits i sondes cal 
tenir en compte que no sempre l’energia solar serà la més útil. Per altra 
banda, la imaginació dels enginyers treballa en dissenyar sistemes que 
a hores d’ara són ciència ficció. 

Durant els moments en què el Sol incideix sobre els panells les bateries es 
recarreguen. Quin voltatge ha de subministrar una cel·la solar? Com varia 
aquest voltatge en funció de la intensitat de la llum incident? Com s’han 
de connectar les diferents cel·les que conformen el panel per a carregar les 
bateries? Què entenem per voltatge? Totes aquestes qüestions juntament 
amb d’altres són les que analitzareu tot seguit. 

2.1  Les cel·les solars 
 

ACTIVITAT 5  Una primera mirada a les cel·les solars 

En aquesta activitat, heu de mesurar el voltatge produït per una cel·la 
solar sota diferents condicions d’il·luminació. Connecteu el voltímetre a 
una cel·la solar tal com veieu a la Figura 9. Observeu com canvia el 
voltatge amb la distància entre la làmpada i la cel·la. Escriviu una frase 
que resumeixi el que heu observat. A continuació, canvieu l’orientació 
de la làmpada respecte el pla de la cel·la. Varia el voltatge que 
mesureu? Escriviu una frase que expressi allò que observeu. Quina 
conclusió traieu des del punt de vista del nivell d’il·luminació? 

Figura 9. Una cel·la solar 
il·luminada i connectada a un 

voltímetre
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Com funciona una cel·la solar? 

L’Activitat 5 mostra com el voltatge que dóna una cel·la és petit i per tant 
cal un nombre molt gran d’aquestes, connectades entre si per a fer 
funcionar el satèl·lit, i per això calen els panells solars. Ara bé, com 
funciona una cel·la solar? 

http://www.teachersdomain.org/asset/ate10_int_solarcell/ 

2.1.1 Intensitat de corrent i càrrega 

La simulació anterior mostra que la radiació solar que incideix sobre els 
materials semiconductors que formen la cel·la, possibilita la generació 
d’un flux d’electrons que constitueixen el que s’anomena corrent elèctric 
que permet transferir l’energia de la font de potència (panell solar, reactor 
nuclear ...) als diferents dispositius del satèl·lit, com per exemple els 
ordinadors.  

La intensitat de corrent es pot mesurar a partir dels efectes que produeix 
(la brillantor de la bombeta, escalfament del cable ...). També produeix 
altres efectes, com els magnètics que estudiareu amb detall el curs de 
física de 2n de Batxillerat, i que poden ser utilitzats per a dissenyar 
dispositius que permeten mesurar la intensitat. Aquests dispositius són els 
amperímetres i es col·loquen en sèrie en el circuit. 

 

ACTIVITAT 6 Alguns fets experimentals dels circuits.   

Què fa falta per a què un circuit elèctric funcioni? Què passa amb la 
intensitat al llarg d’un circuit? De què depèn el valor de la intensitat? 

La intensitat del corrent elèctric, I , (o, abreujadament, intensitat) es 
defineix com la càrrega que travessa una secció de conductor per unitat de 
temps 

 Intensitat 
t

Q
I


   (10) 

En el SI la unitat de càrrega elèctrica és el coulomb (C) i la unitat de la 
intensitat de corrent elèctric és l’amper (A). Així, es diu que per un circuit 
elèctric circula 1 Amper d’intensitat quan 1 Coulomb de càrrega elèctrica 
travessa la secció del conductor cada segon, 1 A = 1 C·s –1. El sentit de 
circulació del corrent elèctric, triat per conveni, és contrari al sentit de 
moviment dels elèctrons en el circuit (Figura 10). Figura 10. Sentit de circulació 

del flux d’electrons i del corrent 
elèctric 
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Qüestió 

16 El full de característiques d’una cel·la fotovoltaica indica que la 
seva intensitat màxima és de 400 mA . 

(a) En condicions d’intensitat màxima, calculeu la càrrega 
elèctrica que circula pel circuit extern en un minut de 
funcionament. 

(b) Quan la cel·la està menys il·luminada, la intensitat 
disminueix. Quant de temps cal perquè circuli la mateixa 
càrrega que en el cas anterior, si la intensitat és només de 
120 mA?  

(c) On van a parar les càrregues que han sortit de la cel·la 
fotovoltaica?  

Solució: 24 C 
Solució: 200 s 

17 Es mesura amb un amperímetre la intensitat de corrent en un 
punt d’un cable conductor, i s’obté un valor de 0,2 A. Calculeu: 

(a) La quantitat de càrrega que travessarà una secció 
transversal d’aquest cable en 15 minuts.  

(b) El nombre d’electrons que hauran travessat aquesta secció 
i el sentit en què es mouran.  

DADES: q(electró) = 1,6·10-19 C 

Solució: 180C 
Solució: 1,13·1021 

 

  

L’Activitat 6 mostra que en un circuit amb una sola bombeta i una sola 
pila, la intensitat és la mateixa en qualsevol punt del circuit, fet que indica 
experimentalment que la càrrega és conserva. Aquesta mateixa idea 
permet veure que en un circuit en sèrie, la intensitat, I , és la mateixa en 
qualsevol punt del circuit, mentre que si els components estan connectats 
en paral·lel, la suma de les intensitats que entren en un nus (punt de 
concurrència de dos o més conductors) és igual a la suma de les 
intensitats que surten. 

 21 III     (11) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. (a) Circuit amb dues bombetes en sèrie (b) Circuit amb dues bombetes en paral·lel 
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2.1.2 Energia, força electromotriu i voltatge 

Per a mantenir un flux continu d’electrons pels circuits del satèl·lit cal un 
generador (cel·la solar, pila ...).  Hom pot utilitzar una analogia mecànica 
per entendre el seu funcionament. Considereu un cinta transportadora 
situada a l’interior del generador que mou els electrons del born positiu al 
negatiu de la pila. Així, per cada electró que aporta el born negatiu, agafa 
un electró del born positiu, mantenint la polaritat de cada born. 

Per a fer aquest procés, el generador ha de fer un treball En unitats 
anteriors heu après que cal fer un treball per a alçar un objecte fins a una 
certa altura, treball que s’emmagatzema en forma d’energia potencial 
gravitatòria. D’igual forma, cal que el generador faci un treball per a 
desplaçar una càrrega des d’un born a un altre. Així es parla d’una 
energia potencial elèctrica que es pot calcular mesurant directament el 
treball fet 

 peEW   

La magnitud d’aquest canvi depèn evidentment de la càrrega que 

experimenta el canvi. Si es divideix peE pel valor de la càrrega, q , 

s’obté una magnitud que no depèn del valor d’aquesta. Aquesta magnitud 
s’anomena força electromotriu (fem),  , i representa l’energia 
transferida pel generador a cada unitat de càrrega Així, es pot escriure 

 
q

W
    (12) 

La fem s’expressa en energia per unitat de càrrega. La unitat en el SI és el 
volt (V) i 1 V= 1J·1C-1. 

 

QÜESTIONS 

18  Una llanterna té una pila de fem  = 1,5 V. En connectar–la 
subministra al circuit un corrent de 0,5 A. 

(a) Quina quantitat de càrrega passa per una secció 
transversal  del  conductor  durant  un  interval  de temps 
de  t = 2,0 s? 

(b) Quina quantitat d’energia ha subministrat la pila per a fer 
circular la càrrega de l’apartat (a)? 

Solució: 1,0 C 
Solució: 1,5 J 

 

 

El generador està fent treball de manera contínua sobre el circuit, fet que 
faria augmentar l’energia d’aquest. No obstant, el principi de conservació 
de l’energia aplicat al sistema generador - circuit obliga que l’energia que 
subministra la pila sigui igual a la que el circuit transfereix a l’entorn en 
forma de treball o calor. Això permet definir una diferència de potencial 

Figura 12. Representació d’un 
generador. (a) generador d’una 

cel·la (b) generador de dues 
cel·les 
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(ddp), voltatge o tensió, V , com l’energia per unitat de càrrega 
transferida a aquests dispositius  

 
q

W
V   

que també s’expressa en Volts.  

Per a calcular la diferència de potencial s’utilitza un dispositiu anomenat 
voltímetre que es col·loca en paral·lel. 

 

ACTIVITAT 7 Més fets experimentals dels circuits  

Què passa amb la tensió entre els diferents elements d’un circuit al 
variar aquests?  

 

ACTIVITAT 8 Connectar cel·les solars  

Els satèl·lits del sistema Galileu tenen una gran quantitat d’equipament 
electrònic a bord i cal que el generador subministri l’energia necessària 
per al seu funcionament. En l’Activitat 5 heu vist que una sola cel·la 
solar subministra poc voltatge i per això calen moltes cel·les agrupades 
formant panells solars de 2x4,34 m. En aquesta activitat heu de calcular 
quantes cel·les solars cal connectar per a obtenir el voltatge desitjat.  

2.2 Què determina el valor de la 
intensitat? 
En dissenyar la part elèctrica d’un satèl·lit no n’hi ha prou en connectar 
cel·les solars amb l’objectiu d’obtenir el voltatge necessari per a fer 
funcionar tota l’electrònica. L’Activitat 6 us ha mostrat que, encara que la 
fem del generador no variï, la intensitat que circula pel circuit depèn dels 
dispositius que s’hi connectin i de la manera en què es connectin. 

ACTIVITAT 9 La resistència en un circuit  

Si en un circuit s’hi insereixen diferents materials, la intensitat que hi 
circula pot variar. 

La intensitat de corrent que circula per un dispositiu connectat a una font 
d’alimentació depèn de la diferència de potencial (voltatge) que s’aplica 
als seus extrems. Com més fàcilment circuli la càrrega elèctrica, més gran 
és la intensitat del corrent. Un augment del voltatge dóna lloc a un 
augment de la intensitat. 

La resistència elèctrica, R , es defineix com la relació entre la ddp 
aplicada i la intensitat que circula per R  . Matemàticament s’expressa 
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intensitat

potencial de diferència


I

V
R  (13) 

La unitat de resistència elèctrica en el SI és l’ohm () i 1  =1V·A-1. 

2.2.1 Dispositius òhmics 

Tots els elements d’un circuit, excepte els superconductors, oposen una 
certa resistència al pas del corrent. N’hi ha però uns que presenten la 
propietat que la diferència de potencial aplicada als seus extrems és 
directament proporcional a la intensitat de corrent que hi circula sota 
certes condicions físiques. Es diu que presenten un comportament òhmic 
que ve descrit per la llei d’Ohm 

 IRV     (14) 

on la resistència elèctrica és el pendent constant de la gràfica del voltatge 
en funció de la intensitat (Figura 13) 

Qüestions 

19 Quina és la resistència del conductor de la Figura 13? 

Solució: 2  

20 Com podeu comparar la resistència de dos conductors òhmics 
només mirant els seus gràfics V-I, representats en els mateixos 
eixos de coordenades, sense fer càlculs? 

21 Quins dels gràfics de la Figura 14 mostren un comportament 
òhmic? Descriviu, per a tots els casos, què passa amb la 
resistència quan la intensitat creix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gràfics V-I de diferents conductors 

Figura 13. Gràfic voltatge – 
Intensitat d’un conductor 

òhmic 
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ACTIVITAT 10 Es compleix la llei d’Ohm?  

A partir d’una sèrie de mesures experimentals de voltatge i intensitat de 
corrent, com es pot assegurar que un conductor obeeix la llei d’Ohm? 
La forma més senzilla consisteix en fer la representació del gràfic 
Voltatge–Intensitat i veure si es poden unir els punts amb una recta. 

Combinació de resistències 

Les resistències es poden connectar fonamentalment de dues maneres 
diferents: en sèrie i en paral·lel. La Figura 15 mostra dues resistències 
connectades en sèrie i dues en paral·lel. 

 

 

 

 

 

 

 

Qualsevol combinació de resistències pot ser reemplaçada per una única 
resistència, anomenada resistència equivalent sense variar la intensitat 
de corrent ni la diferència de potencial del circuit. Tenint en compte la 
Figura 15 i el principi de conservació de l’energia es pot veure que en un 
circuit en sèrie 

 21 VV     (15) 

i en un circuit en paral·lel 

 21 VV     (16) 

Tenint en compte les Equacions 15 i 16 i la definició de resistència 
(Equació13) es pot demostrar que la resistència equivalent d’un conjunt 
de resistències connectades en sèrie és igual a 

 21 RRRe    (17) 

mentre que si les resistències estan connectades en paral·lel, la resistència 
equivalent és igual a 

 
21

111

RRRe

   (18) 

 

Figura 15. Combinació de resistències connectades (a) en sèrie i (b) en paral·lel 
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ACTIVITAT 11 Combinacions de resistències  

Reviseu els conceptes de resistència i de combinació de resistències 
fent alguns càlculs per a trobar la resistència equivalent de diversos 
circuits i comproveu els resultats amb ajuda d’algun programa de 
simulació de circuits.  

 

Qüestions 

22 Calculeu la resistència equivalent de cadascuna de les 
associacions que es mostren en la Figura 16. 

Solució: 0,48 k; 4 k; 3   

23 Calculeu les intensitats i les diferències de potencial de cada 
resistència en cada una de les associacions de la Figura 16 si 
s’aplica a la combinació (a) una ddp de 18 V, a la (b) una ddp 
de 20 V i a la (c) una ddp de 9 V. 

Solució: a) 18 mA; 9 mA; 6 mA; 4,5mA; V= 18 V 
Solució: 3,3 mA; 1,7 mA; 10 V; 5 mA; 10 V 
Solució: 1,5 A; 6V; 1,5 A; 3 V; 1,5 mA; 9 V  

 

 

2.2.2 Un generador real 

Heu estudiat que el balanç energètic en un circuit diu que el treball dut a 
terme per la pila sobre el circuit ha de ser igual a l’energia transferida pel 
circuit a l’exterior, és a dir 

 V  

Ara bé, les piles, com la resta de generadors, s’escalfen al funcionar. Això 
indica que el generador està dissipant energia a l’exterior en forma de 
calor. A l’hora de fer el balanç energètic en el circuit cal tenir en compte 
la resistència interna del generador. Així 

VVr   

on rV és la ddp entre els extrems de la resistència interna del generador. 

Si la resistència interna, r , del generador és òhmica, la llei d’Ohm es pot 
escriure com 

 eIRIr     (20) 

on eR és la resistència equivalent dels dispositius connectats al generador. 

Aquesta equació és la generalització de la llei d’Ohm a un circuit on la 
pila té una resistència interna i s’anomena llei d’Ohm generalitzada. 

A l’ESO heu estudiat que la ddp que donava una font d’alimentació es 
considerava constant, però fixeu-vos que aquí s’ha vist que això no és 

Figura 16. Combinacions de 
resistències per a les Qüestions22 i 23 

Figura 17. Circuit corresponent a 
una pila ideal 

Figura 18. Circuit corresponent a 
una pila real 
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així. Cal tenir en compte la fem de la font, la resistència interna i la 
intensitat que circularà pel circuit a l’hora de dissenyar un circuit real. 

ACTIVITAT 12 Una font d’alimentació real  

Investigueu el comportament d’una font d’alimentació amb una certa 
resistència interna amb un voltímetre, un amperímetre i diverses 
combinacions de resistències. 

Feu una predicció sobre el comportament de la ddp entre els terminals 
de la font i de la intensitat de corrent quan la resistència de càrrega 
varia, i comproveu-ho experimentalment.  

 

Qüestions 

24 S’utilitza una pila de 12 V de fem i resistència interna d’1 per 
a fer funcionar una bombeta de 20 . Calculeu: 

(a) La intensitat de corrent que circula pel circuit.  

(b) La ddp entre els borns de la pila. 

(c) Com canviaran els resultats dels apartats (a) i (b) si posem 
una bombeta idèntica en paral·lel? 

(d) Com canviaran els resultats dels apartats (a) i (b) si 
connectem en paral·lel un fil de coure? 

Solució: 0,57A 
Solució: 11,4 V 

Solució: 1,09 A; 10,9 V 
Solució: 12 A; 0 V 

25 Per a calcular la fem i la resistència d’una pila es connecta una 
resistència variable i es mesura la ddp entre els seus borns 
amb un voltímetre i la intensitat amb un amperímetre. Quan la 
tensió entre els seus borns és de 4 V l’amperímetre marca 1 A; 
i quan és de 2 V, l’amperímetre marca 2A. 

(a) Trobeu els valors d’  i de r. 

(b) Trobeu la intensitat màxima que pot generar aquesta pila 
(intensitat en curtcircuit) i la tensió entre els seus borns en 
aquesta situació. 

Solució: 2 ; 6 V 
Solució: 3 A; 0 V 

 

2.3 Aconseguim el màxim d’un 
generador 
Els sistemes de potència dels satèl·lits i naus espacials es dissenyen per tal 
que operin amb el màxim rendiment, és a dir, per tal que maximitzin la 
transferència d’energia al circuit extern. 

Si hom estudia les gràfiques Intensitat–Resistència de càrrega i Voltatge– 
Resistència de càrrega (Figura 19) s’observa que la intensitat màxima 
s’assoleix quan el circuit no presenta pràcticament resistència (es diu que 
hi ha un curtcircuit). En aquest cas el generador s’escalfa molt i pot 
arribar a incendiar-se o explotar. La mateixa Figura19 mostra que la ddp 
màxima s’assoleix quan la font està connectada a un circuit obert, és a 
dir, quan hi ha una resistència de càrrega extremadament gran 

Figura 19. (a) Intensitat de corrent i (b) ddp 
entre els terminals d’una font d’alimentació 
real en funció de la resistència de càrrega 
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(pràcticament infinita) entre els terminals de la font, situació que 
s’aconsegueix quan no està connectada a cap circuit. 

El que cal fer és arribar a un compromís entre la intensitat de corrent i el 
voltatge de manera que es maximitzin ambdós i d’aquesta manera es pot 
maximitzar l’energia transferida. 

2.3.1 Potència subministrada i potència consumida 

Amb un circuit elèctric es vol produir canvis desitjats (variar la 
temperatura d’una resistència per escalfar l’habitacle d’una nau espacial, 
fer funcionar l’electrònica ...) per mitjà d’una cadena energètica que té 
l’origen en la font d’alimentació que fa un treball 

  tIqW    

Reescrivint aquesta equació, s’obté la potència subministrada pel 
generador al circuit 

 I
t

W
P 


   (21) 

Aquesta potència generada pel generador ha de ser la mateixa que es 
transfereix al circuit exterior. El que es vol és dissenyar el circuit de 
manera que es transfereixi la màxima potència a l’exterior pel component 

desitjat. Aquest component tindrà una certa resistència  eR i entre els seus 

extrems hi haurà una ddp V . Aleshores 

 IV
t

W
P 


   (22) 

equació que permet determinar la potència transferida per aquest 
dispositiu. Si el dispositiu compleix la llei d’Ohm, l’Equació 22 es pot 
escriure com 

e
e R

V
RIP

2
2    (23) 

Exemple resolt 

En un circuit la intensitat de corrent és I = 2 A  i la ddp a través de la 
resistència de càrrega és V = 3 V. Quina és la potència amb què es 
transfereix l’energia a la resistència? 

Resolució. I = 2 A vol dir que cada segon 2 coulombs de càrrega elèctrica 
flueixen a través de la resistència i V = 3 V  vol dir que cada coulomb de 
càrrega li transfereix 3 joules d’energia a la resistència, per tant cada 
segon es transfereixen 6 joules d’energia  

 WP  632   
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Qüestions 

26 Una planxa porta la inscripció 220 V, 2000 W. Quina és la 
intensitat de corrent que circula per la planxa si es connecta a 
la xarxa de 220 V. Quina és la resistència de la planxa? 

Solució: 9,09A; 24,2  

27 Una placa està formada per 40 cel·les fotovoltaiques en sèrie, 
cada una d’elles amb una fem =0,45 V. La placa es connecta 
a una resistència i el circuit es tanca durant el temps suficient 
per a què circulin 100 C. 

(a) Quanta energia ha proporcionat cada una de les cel·les 
fotovoltaiques? 

(b) Calculeu la fem total de la placa solar. 

(c) Quanta energia ha subministrat tota la placa? 

(d) On ha anat a parar aquesta energia? 

Solució: 45J 
Solució: 18V 

Solució: 1.800J 

28 Les bombetes de 60 W són bastant comunes en la il·luminació 
de les llars. 

(a) Quina és la resistència d’una bombeta de 60 W de potència 
en connectar-la als 220 V de la xarxa elèctrica? 

(b) Quina intensitat de corrent circula per la bombeta? 

(c) Si la bombeta funciona diàriament durant 30 dies, 6 hores 
al dia, quin és el consum de la bombeta si el kWh val 0,108 
€? Recordeu que el kWh és una unitat d’energia. 

Solució: 806,67 
Solució: 0,27A 
Solució: 1,17€ 

 

 

ACTIVITAT 13 Potència màxima  

Com es pot transferir la màxima potència a la resistència de càrrega 
d’un circuit? Per a respondre aquesta pregunta, cal esbrinar en primer 
lloc com varia la potència en variar la resistència de càrrega. Un cop se 
sap això, es pot calcular la potència que transfereix el generador a 
diverses resistències de càrrega i utilitzar un full de càlcul per a trobar el 
model de comportament. 

Igualació d’impedàncies 

Sovint es defineix el concepte impedància d’un component com la relació 
entre el voltatge a què està sotmès i la intensitat que circula per ell. El 
concepte d’impedància és més general que el de resistència. Hi ha alguns 
aparells elèctrics on la relació entre la ddp i la intensitat de corrent és més 
complexa que la descrita en la llei d’Ohm, especialment quan es 
connecten a fonts d’alimentació de corrent altern en comptes de corrent 
continu. Tanmateix, quan es tracta d’intensitats de corrent i ddps 
estacionaris, la impedància coincideix amb la resistència. 

Fins ara s’ha considerat que la resistència interna (o impedància) d’una 
cel·la solar és fixa i que totes les cel·les tenen la mateixa resistència 
interna. De fet, la impedància d’un cel·la solar varia segons les condicions 
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sota les que opera i, per tant, quan es dissenya la font de potència d’un 
satèl·lit, cal tenir-les en compte. 

En l’Activitat 12 heu vist que la transferència de potència és màxima 
quan la resistència interna de la font és igual a la resistència de càrrega. El 
concepte d’igualació d’impedàncies és la condició fonamental per a 
transferir la màxima potència a un circuit elèctric. 

2.3.2 Màxima potència o màxim rendiment 

El rendiment, tal com heu estudiat en unitats anteriors, és la relació entre 
l’energia útil i l’energia total subministrada, si bé també es pot expressar 
en termes de potència 

 
adasubministr  totalenergia

útil energia
Rendiment   

 
adasubministr  totalpotència

útil potència
Rendiment   

Tenint en compte les Equacions 21 i 23, es pot escriure 

 
tI

tRI







2

adasubministr total energia

útil energia
Rendiment  (24) 

 
I

RI



2

adasubministr  totalpotència

útil potència
Rendiment   (25) 

Qüestions 

29 Calculeu la potència de sortida i el rendiment del circuit de la 
figura 20 on = 3.0 V, r= 5  i R= 1. Raoneu per què en 
aquest muntatge la font d’alimentació no s’utilitza d’una manera 
encertada. 

Solució: 0,25W; 17% 
 

 

ACTIVITAT 14  Potència màxima o rendiment màxim? 

La condició per a obtenir el màxim rendiment d’un sistema elèctric és la 
mateixa que per obtenir la màxima potència? Discutiu el significat 
d’aquests dos termes, potència i rendiment, assegurant-vos que els 
enteneu i que els sabeu distingir. Amplieu la base de dades de 
l’Activitat 13 amb una columna del rendiment i traieu-ne les conclusions.   

De l’Activitat 14 es pot concloure que el rendiment és màxim quan la 
resistència de càrrega és màxima, però aquesta no és la condició per a 
obtenir la màxima potència de sortida (Activitat 13). Així doncs, en 
dissenyar un sistema elèctric cal tenir clar quin és l’objectiu: transferir la 
màxima potència o aconseguir el màxim rendiment?  

 

Figura 20. Circuit de la 
Qüestió 29 
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Si el que es pretén és obtenir el valor màxim de la potència de sortida 
d’una font de potència petita, el que s’ha d’aconseguir és transferir la 
màxima potència i per això cal igualar la resistència externa i la 
resistència interna (igualació d’impedàncies). Això és, precisament, el que 
es fa en el disseny dels sistemes de potència d’una nau espacial. Un 
circuit on un amplificador subministra potència a un altaveu és un 
exemple on la igualació d’impedàncies s’utilitza per aconseguir la 
màxima potència de sortida (normalment en les especificacions dels 
altaveus s’indica la impedància d’aquests aparells). 

 Tanmateix, si la potència és gran, és millor maximitzar el rendiment i 
reduir la quantitat d’energia perduda a causa de la resistència interna de la 
font d’alimentació. És el cas dels cotxes elèctrics, els quals es dissenyen 
de tal manera que la resistència interna de la font d’alimentació és el més 
petita possible i la resistència externa és comparativament molt més gran. 

2.4 Components elèctrics a l’espai 
Fins ara heu estudiat el disseny de la font d’alimentació elèctrica d’un 
satèl·lit o nau espacial. El funcionament d’aquesta i de la resta de 
dispositius electrònics  es veu afectat pels canvis de temperatura que 
s’experimenten a l’espai, causats pels múltiples eclipsis que experimenten 
al llarg de l’òrbita.  

Tal com podeu veure a la Taula 2, les bateries, les plaques solars i la resta 
d’elements electrònics funcionen en un cert rang de temperatures. 

 

Qüestions 

30 La Figura 21 mostra com el rendiment de panells solars de 
materials diferents depèn de la temperatura.  

(a) Quin material presenta el màxim rendiment per a 
cadascuna de les següents temperatures: 0 ºC, 200 ºC i 
400 ºC? 

(b) Quin/s material/s no són adequats per a fabricar panells 
solars que han de treballar a temperatures de fins a 30 ºC? 

(c) Com varia el rendiment d'una placa de sulfur de cadmi 
(CdS) quan la temperatura passa de 0 ºC a 400 ºC? 

 

 

2.4.1 Resistència elèctrica i temperatura 

No només la temperatura afecta el funcionament dels panells solars i de 
les bateries, sinó que la resistència elèctrica de molts components també 
varia apreciablement amb la temperatura, tal i com podreu comprovar en 
la següent activitat. 

Figura 21. Efecte de la temperatura en 
el rendiment de panells solars de 

diferents materials (Font Advanced 
Physics Salters Horners) 

Aparells 
Rang de 

temperatura (ºC) 

Aparells elèctrics -10 a +40 

Bateries elèctriques -5 a +15 

Combustible +9 a +40 

Microprocessadors -5 a +40 

Components mecànics -45 a +65 

Cel·les solars -60 a +55 

Díodes d’estat sòlid -60 a +95 

Taula 2. Intervals de temperatura típics de 
funcionament dels aparells d’una nau 

espacial 
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ACTIVITAT 15 Variació de la resistència elèctrica    

L’objectiu de l’activitat és obtenir una col·lecció de dades que mostrin la 
variació de la resistència elèctrica d’un component entre 0 ºC i 100 ºC. 
Heu d’escriure un breu informe amb els resultats per tal de poder 
comparar la informació amb altres companys que hagin emprat 
components diferents. Necessitareu aquestes dades i els resultats dels 
vostres càlculs en l’activitat següent.  

L’Activitat 15 mostra dos tipus de resistències que varien amb la 
temperatura i per tant no obeeixen la llei d’Ohm. Aquests dispositius 
s’anomenen termistors  i es dissenyen per a presentar una gran variació 
de la resistència amb la temperatura. 

Els termistors 

El següent article de la wikipèdia en català us mostra més informació 
sobre aquests dispositius 

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Termistor  

Els termistors del tipus PTC s’utilitzen per a construir, per exemple, 
sensors de temperatura com els que segurament heu utilitzat durant l’ESO 
o en unitats anteriors de la física de 1r de batxillerat . 

ACTIVITAT 16 Construcció d’un sensor de temperatura   

En aquesta activitat utilitzareu el que heu après sobre la variació de la 
resistència elèctrica amb la temperatura per a construir un sensor que 
serveixi per a mesurar temperatures a partir de mesures de diferències 
de potencial. 
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3 Missió aconseguida  

En aquesta unitat heu estudiat com es mou un satèl·lit en òrbita i com es 
mouen d’altres cossos en moviment circular uniforme. Les fonts de 
potència són clau per al funcionament de naus espacials i satèl·lits, a 
partir d’elles heu treballat alguns aspectes dels circuits elèctrics i dels 
dispositius subministradors de potència i d’energia. Les variacions de 
temperatura en l’espai poden ser dramàtiques i afectar el bon 
funcionament de les fonts de potència, per això heu estudiat com la 
temperatura afecta de manera diferent a la resistència dels materials. 

Aquest apartat final té com a finalitat ajudar-vos a revisar el conjunt de la 
unitat i a consolidar els vostres coneixements i comprensió dels temes 
tractats. 

3.1 Objectius 
Un cop estudiada aquesta unitat heu de ser capaços de:  

 Conèixer els paràmetres més importants que caracteritzen l’òrbita 
dels satèl·lits artificials al voltant de la Terra.  

 Conèixer les utilitats dels satèl·lits artificials i els principals reptes 
que cal superar abans de posar-los en òrbita des del punt de vista 
del disseny. 

 Dibuixar les forces que actuen sobre un cos en moviment circular 
uniforme i determinar la força centrípeta que produeix aquest 
tipus de moviment. 

 Conèixer les magnituds cinemàtiques que defineixen el moviment 
circular uniforme: desplaçament angular, velocitat angular, 
període i freqüència i la seva relació amb les magnituds 
cinemàtiques lineals. 

 Aplicar la segona llei de Newton per a trobar l’acceleració 
centrípeta i la força centrípeta que actua sobre un cos en 
moviment circular uniforme. 

 Descriure la intensitat del corrent elèctric com la càrrega elèctrica 
per unitat de temps que travessa la secció d’un conductor. 

 Definir la tensió o diferència de potencial entre dos punts com 
l’energia transferida per unitat de càrrega. 

 Definir i aplicar els conceptes de força electromotriu (fem) i de 
resistència interna, i distingir entre la fem d’una font 
d’alimentació i la diferència de potencial que subministra la font 
entre els terminals. 

 Recordar i aplicar la definició de resistència elèctrica i recordar 
que la llei d’Ohm és un cas especial de la relació voltatge-
intensitat de corrent quan I és directament proporcional a V.  

 Reconèixer i usar les relacions entre intensitat de corrent, voltatge 
i resistència en circuits en sèrie i en paral·lel, i adonar-se que 
aquestes relacions són una conseqüència de la conservació de la 
càrrega i de l’energia.  
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 Definir la potència com el ritme a què es transfereix energia, 
emprar l’expressió de la potència, P = VI, i saber deduir i usar 
expressions de la potència en funció de la intensitat de corrent, la 
resistència de càrrega i la tensió. 

 Recordar i usar el fet que la potència màxima transferida des 
d’una font d’alimentació s’aconsegueix quan la resistència de 
càrrega és igual a la resistència interna (igualació d’impedàncies). 

 Reconèixer i usar la definició del rendiment com la relació entre 
l’energia (o potència) de sortida i l’energia (o potència) d’entrada. 

 Recordar que en el disseny d’un sistema elèctric cal arribar a un 
compromís entre obtenir la màxima potència o el màxim 
rendiment, car les condicions per aconseguir un o altre són 
diferents i incompatibles. 

 Observar que la resistència dels conductors metàl·lics augmenta 
en augmentar la temperatura, que la resistència dels termistors 
NTC disminueix quan augmenta la temperatura i que la  

3.2 Activitats i qüestions finals 

ACTIVITAT 17 La línia de molt alta tensió  

Girona és una comarca deficitària en la producció d’energia a l’hora que 
és una comarca que en demana molta, sobre tot a l’estiu. El següent 
vídeo de la sèrie “Què, qui, com” us parla de la problemàtica al volant 
de la línia de molt alta tensió (MAT). 

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=31662 

 

Qüestions 

31 Sabem que una resistència produeix una ddp entre els seus 
extrems. Un circuit molt utilitzat per a aconseguir diferents 
valors de la ddp que produeix una pila entre els seus borns 
consisteix en connectar dos resistors en sèrie amb la pila tal 
com mostra la Figura 22. La ddp entre A i B queda “dividida” en 
una caiguda de potencial en R1 i una altra caiguda en R2. 
S’anomena “Tensió d’entrada” a la ddp entre A i B i “tensió de 
sortida” a la ddp entre C i B. Trobeu el valor de la tensió de 
sortida ( = 16 V, R1= 330  i R2  3300. 

Solució: 14,5 V 

32 Les bateries d’automòbil proporcionen energia elèctrica per a 
engegar el motor. La càrrega d’una bateria s’expressa en 
amper·hora, Ah, és a dir, la intensitat de corrent en ampers que 
pot subministrar la bateria en una hora. Si la inscripció d’una 
bateria indica 12 V i 60A·h, quina càrrega acumula la bateria? 
De quina quantitat d’energia disposa? 

Solució: 216000 C; 2,59·106 J 
 

Figura 22. Esquema del 
divisor de tensió de la Qüestió 

31 
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Qüestions 

33 Cadascuna de les cel·les d’una bateria de cotxe té una fem  de  
2,0 V i una resistència interna, depenent del seu estat de 
càrrega i de la temperatura, d’aproximadament 0,005  . 

(a) Si la bateria està formada per sis cel·les en sèrie, quina és 
la resistència interna total? I la seva fem? 

(b) Aquesta bateria es connecta a una resistència de càrrega 

de 2,97 . Quina és la resistència total del circuit, el 
corrent que circula pel circuit i la diferència de potencial 
entre els terminals de la bateria? 

(c) En engegar el cotxe es produeix un corrent de 200 A. Si els 
llums del cotxe estan encesos en engegar el cotxe 
s’observa que fan pampallugues. Expliqueu per què. 

Solució: 0,03  12,0 V 
Solució: 3,00 ; 4 A; 11,88 V 

34 Els vehicles elèctrics van ser utilitzats per primera vegada en el 
segle XIX. En tombar el segle prop del 40% dels vehicles amb 
motor (tramvies, trens, etc.) eren propulsats per motors 
elèctrics, un percentatge més alt que el dels propulsats per 
petroli. En els últims anys hi ha hagut un renovat interès pels 
vehicles alimentats totalment per bateries. 

(a) El Elcat Cityvan 2000, una minifurgoneta desenvolupada a 
Finlàndia, disposa d’un conjunt de sis bateries de plom de 
12,0 V de fem cada una, que connectades proporcionen 
72,0 V. Dibuixeu un esquema que mostri com s’han de 
connectar aquestes bateries. 

(b) El Elcat Cityvan 2000 és propulsat per un motor de corrent 
continu que, amb la màxima càrrega, rep un corrent de    
300 A de les bateries. Tenint en compte que cada bateria té 
una resistència interna de 0,0065  calculeu el voltatge 
(diferència de potencial en els terminals) del conjunt de les 
sis bateries. Calculeu la potència transferida a través de la 
resistència interna de cada bateria quan circula un corrent 
de 300 A pel circuit. Quin efecte té la potència transferida 
en la resistència interna de les bateries (en el voltatge que 
proporcionen)?  

(c) El conjunt de bateries que s’acaben de descriure no fan 
màxima la potència transferida. Explica per què a la 
pràctica seria poc intel·ligent dissenyar el circuit de la 
furgoneta per a fer màxima la potència transferida. 

Solució: 60,3V; 585 W 

35 La resistència del cos d’una persona va des d’uns 100  si la 
pell està molla fins a uns 500000  si la pell està molt seca. En 
condicions habituals, la resistència del cos és d’uns 100000 . 
Quin seria l’efecte que notaríeu si toqueu els borns d’una 
bateria de 12 V? I si  tinguéssiu el cos moll, quin seria ara 
l’efecte? 

36 Es vol utilitzar una bateria de cotxe (12 V de fem i resistència 
interna pràcticament nul·la) per escalfar 2 l d’aigua de 5 a 40ºC. 
Per a això es pot utilitzar una resistència d’immersió de 100  o 
una altra de 5 . Recordant el que heu estudiat en aquesta 
unitat i en la unitat de transports,  

(a) si voleu que la resistència “consumeixi” la major potència 
possible, quina resistència escolliríeu? [la petita] 

(b) quant de temps tardarà la resistència escollida a escalfar 
l’aigua?  

Solució:  2h 49 min; 20 s 
 

Corrent en 
ampers 

Efectes 

0,001 Es pot sentir 

0,005 Dolor 

0,010 
Espasmes 
musculars 

0,015 
Pèrdua del control 

muscular 

0,070 
Passa pel cor; 

possiblement fatal 
si dura més d’1s 

Taula 3. Efectes de diferents 
quantitats d’intensitat sobre el cos 


