
  

RECURSOS ENERGÈTICS

● Energia: unitats i tipus.

● Formes de producció dels diferents tipus d’energies. Avantatges i 
desavantatges de cada forma de producció segons el cost, l’impacte 
ambiental i la sostenibilitat.

● Tipus de centrals de producció d’energia representades amb diagrames de 
blocs.

● Conscienciació de la necessitat de fer un desenvolupament sostenible.

● Tècniques i criteris d’estalvi energètic.

● Certificació energètica. Avantatges en el consum d’energia.

● Càlcul de costs de consum energètic i elaboració de plans per reduir-lo.



  

● L'Univers és format per matèria i energia. La 
matèria és la substància i l'energia és allò que 
dóna vida a la substància.

● Els cossos inerts també tenen energia: l'aigua 
d'un pantà quan passa per una turbina dóna 
energia. Això representa un treball.

● Perquè hi hagi treball hi ha d'haver 
desplaçament



  

Treball i energia

● L'energia és la capacitat dels cossos per fer un 
treball.

● El treball desenvolupat per una força que actua 
sobre un cos és el producte del component de la 
força al llarg del desplaçament pel desplaçament 
que pateix el cos.

                             W= F · s · cosα



  

Potència

● La potència és el treball realitzat en cada unitat 
de temps.

P= W/t

P=  W/t = (F· s)/t = F· v



  



  

Energia mecànica,cinètica i 
potencial

● L’energia que tenen els cossos a causa del moviment 
s’anomena energia cinètica.

                            Ec= 1/2· m· v2
● L’energia que  té un cos a causa dela seva posició respecte 

del centre de la Terra s’anomena energia potencial 
gravitatòria.

                            Ep = m · g · h
● La suma de les energies cinètica i potencial d’un cos 

s’anomena energia mecànica.

                            Em = Ec + Ec



  

Quan el cos és adalt de tot, té 
energia potencial, però no té 
energia cinètica.

Quan el cos és abaix de tot, té 
energia cinètica, però no té energia 
potencial.



  

Quan deixam caure un cos, disminueix la seva altura i augmenta la seva 
velocitat, perd energia potencial i guanya energia cinètica. Per tant en la 
posició 2 tenim:



  

Manifestacions energètiques

ENERGIA TÈRMICA I ENERGIA INTERNA

L'energia que té un cos  com a conseqüència de la suma de l'energia 
total que posseeixen les seves molècules s'anomena energia interna.

Quan l'energia tèrmica es transfereix d'un cos a un altre s'anomena 
calor. La calor es pot transferir de tres maneres: conducció, convecció i 
radiació.

ENERGIA QUÍMICA

L'energia química és l'energia que té l'origen en els enllaços entre els 
àtoms que formen les molècules. L'energia química és l'energia que 
manté units els àtoms de les molècules



  

ENERGIA ELÈCTICA

És l'energia que proporciona el corrent elèctric.

ENERGIA NUCLEAR

És l'energia que manté juntes les partícules del nucli dels àtoms.

ENERGIA RADIANT

És l'energia que transporten les ones electromagnètiques, com la llum, les ones de ràdio, 
les radiacions ultraviolades...

ENERGIA SONORA

És l'energia cinètica del moviment de vibració que es desplaça a través de les molècules 
d'aire.

Manifestacions energètiques



  

Rendiment
Totes les transformacions energètiques són impossibles de realitzar al 100%.

Wc = Wu + Wp

Wc: treball consumit per la màquina. És l'energia d'entrada o donada a una 
màquina.

Wu: treball útil. És l'energia de sortida o tornada per la màquina.

Wp: treball perdut. És la diferència entre el treball d'entrada i de sortida



  

Rendiment
El rendiment (ŋ) d'una màquina és la relació que hi ha entre el 

treball consumit (Wc) i el treball útil (Wu).

ŋ= Wu / Wc

ŋ= 1 - (Wp / Wc)

 ŋ(%) = (Wu / Wc) · 100

ŋ= Pu / Pc

ŋ= 1 - (Pp / Pc)

 ŋ(%) = (Pu / Pc) · 100

També podem parlar d'energies



  

Exercicis 

1. Calcula el rendiment d'una grua que aixeca una massa de 1000 kg a una 
velocitat 0,5 m/s i utilitza un motor que consumeix 15 CV a plena càrrega.

2. Calcula la potència que subministra una central hidroelèctrica que aprofita 
l'energia d'un salt d'aigua de 50 m d'alçada amb un cabal d'aigua q= 5 m3/s, 
si el rendiment del turboalternador és ŋ = 0,76.

3. Calcula la potència, en CV, proporcionadaper la línia elèctrica a un motor de 
rendiment 0,9 que ens dóna una potència a l'eix de 3312 W.

4. Un motor que subministra 2 CV té un rendiment del 55%. Quina és l'energia 
en Joules que consumirà en dues hores de funcionament?

5. En una transformació energètica és possible obtenir un rendiment energètic 
ŋ ≥1? Per què? 
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