
  

F í s i c a

2n Batxillerat



  

Unitat 4

Electromagnetisme I

L'energia de cada dia



  

El camp magnètic.

Un camp magnètic és una zona de l'espai on es detecta 
una interacció magnètica, la qual afecta a partícules amb 
càrrega elèctrica en moviment i a certs materials 
metàl·lics.

La intensitat de camp magnètic, de vegades anomenada  
inducció magnètica, és una mangitud vectorial que es 
representa amb el símbol B i en el SI la seva unitat és la 
tesla (T). També s'utilitza el gauss (G).

1 T = 104 G

El camp magnètic de la Terra és d'uns 10-5 T



  

Imants (I).
Quan posem llimadures de ferro a prop d'un imant, 
s'orienten seguint les línies de camp magnètic. Aquestes 
línies són idèntiques a les línies d'un dipol elèctric; per 
això, un imant es considera un dipol magnètic amb un 
pol nord i un pol sud.



  

Imants (II).
Els pols magnètics del mateix nom es repel·leixen i els 
de nom diferent s'atrauen. S'acostuma a considerar 
positius els pols nord i negatius els pols sud.



  

Imants (III).
Però, a diferència dels dipols elèctrics, els dipols 
magnètics no es poden separar. En trencar un imant en 
dues parts, cadascuna d'elles es comporta com un nou 
imant d'una intensitat inferior.
El fet és que no podem obtenir un pol d'imant aïllat. I 
tampoc coneixem cap partícula que actüi com un pol 
magnètic sol (és el que s'anomena un monopol 
magnètic).



  

Imants (IV).

Aquest fet és la causa de que les línies de camp magnètic 
siguin tancades.

Les línies de camp magnètic 
d'un imant linial són com les 
del camp elèctric d'un dipol.

Al voltant d'un cable elèctric per on circula 
corrent, que crea camp magnètic, les línies de 
camp són corbes tancades (circumferències).



  

El moment magnètic (I).
Actualment sabem que el camp magnètic és produït per 
les càrregues elèctriques en moviment. Els materials que 
presenten comportament magnètic són aquells en els quals 
l'efecte magnètic de cada un dels seus àtoms es suma.



  

El moment magnètic (II).
La magnitud que mesura el magnetisme d'un corrent 
elèctric és el moment magnètic, que és un vector de 
mòdul igual al producte de la intensitat del corrent per 
l'àrea recoberta pel corrent.

m = I S



  

Comportament magnètic dels 
materials (I).

Materials diamagnètics: Són repel·lits per un camp 
magnètic. Estan formats per partícules que no presenten 
moment dipolar magnètic, llavors el camp magnètic 
extern hi indueix un dipol en sentit contrari.
Bismut, coure diamant, or, ...



  

Comportament magnètic dels 
materials (II).

Materials paramagnètics: Són lleugerament atrets per un 
camp magnètic. Estan formats per partícules que 
presenten un moment dipolar magnètic petit, llavors el 
camp extern els provoca una reorientació feble.
Alumini, magnesi, titani, tungstè, ...



  

Comportament magnètic dels 
materials (III).

Materials ferromagnètics: Són intensament atrets per un 
camp magnètic. Estan formats per partícules que 
presenten moment dipolar magnètic gran, llavors el 
camp magnètic extern els provoca una reorientació molt  
marcada. 
Ferro, cobalt, níquel, neodimi, ...



  

Força magnètica sobre una càrrega 
elèctrica en moviment.

Una càrrega elèctrica q movent-se amb una velocitat v 
per una regió on hi ha un camp magnètic B experimenta 
una força que ve donada per: 

F = q v × B



  

Notes sobre el producte vectorial (I).
El producte vectorial de dos vectors és una operació que 
fa correspondre a un parell de vectors, un altre vector.
L'operació s'indica amb una aspa:

a) El mòdul del vector ve donat per: 

b) La direcció és la perpendicular al pla definit pels dos 
vectors inicials.
c) El sentit ve donat per la regla de la mà esquerra.

C = A×B

∣C∣ = ∣A∣ · ∣B∣ · sin



  

Notes sobre el producte vectorial 
(II).

El mòdul del vector correspon a l'area del paral·lelògram 
format pels dos vectors i els segments paral·lels.

A

B C



  

Notes sobre el producte vectorial 
(III).

Si només coneixem les components cartesianes dels 
vectors, podem calcular el producte vectorial a partir de:

C = A y B z − Az B yi
Az B x − Ax B zj
Ax B y − A y B xk

cosa que coincideix, formalment, amb el desenvolupament 
del següent determinant:

∣i j k
Ax A y Az

B x B y B z
∣



  

Moviment d'una càrrega elèctrica en 
presència d'un camp magnètic (I).

Una càrrega elèctrica q movent-se amb una velocitat v 
per una regió on hi ha un camp magnètic B, 
perpendicular a la velocitat, experimenta acceleració 
centrípeta que l'obliga a descriure un MCU:

q v B = m v2

r q v B = m v2

r

r = m v
q B

v



  

Moviment d'una càrrega elèctrica en 
presència d'un camp magnètic (II).

Aquest MCU tindrà una velocitat angular i una 
freqüència donades per:

 = v
r

= v q B
m v

= v q B
m v

= q B
m

f =


2 
= q B

2  m

La força magnètica és perpendicular a la velocitat, 
per tant, és perpendicular al desplaçament i no fa 
treball, només modifica la direcció de la velocitat 
però no el seu mòdul i, no canvia l'energia cinètica.



  

Moviment d'una càrrega elèctrica en 
presència d'un camp magnètic (III).

Així doncs, resumint, obtenim:

 = q B
m

f = q B
2  m

E c = 1
2

m  q B r
m


2

= 1
2
q B r 2

m



  

Força electromagnètica sobre un 
càrrega elèctrica.

Una càrrega elèctrica q movent-se amb una velocitat v 
per una regió on hi ha un camp magnètic B i un camp 
elèctric E, experimenta una força que ve donada per 
l'anomenada força de Lorentz : 

F = q  E  v × B



  

Selector de velocitats (I).
És un dispositiu format per dues plaques conductores 
enfrontades i carregades elèctricament amb les mateixes 
quantitats de càrrega però de signes contraris (com un 
condensador) immergit en  un camp magnètic:

E

vB



  

Selector de velocitats (II).

E

vB

q v B = q E q v B = q E

v = E
B

La velocitat justa perquè les partícules 
passin pel selector no depèn de la massa 
ni de la càrrega, només dels valors dels 
camps



  

Espectròmetre de masses (I).
És un dispositiu format per un selector de velocitats i una 
zona on només hi actua un camp magnètic, de forma que 
les càrregues hi arriben amb una velocitat ajustada pel 
selector i llavors descriuen un arc de circumferència de 
radi:

r = m v
q B

Com que la velocitat i el valor del camp magnètic són 
coneguts, la mesura del radi ens indica la relació càrrega-
massa de la partícula en qüestió. Aquesta tècnica permet, 
entre altres coses, separar ions de diferents isòtops



  

Espectròmetre de masses (II).



  

Ciclotró (I).
És un dispositiu inventat el 1.934 per E.O. Lawrence i 
M.S. Livingston que serveix per accelerar partícules 
subatòmiques i utilitzar-les per investigar el nucli dels 
àtoms, produir materials radioactius o per usos mèdics.



  

Ciclotró (II).
Consisteix en dos semianells, immergits en un camp 
magnètic (que obliga les càrregues a moure's en 
circumferències) i un camp elèctric oscil·lant que les 
accelera.



  

Força electromagnètica sobre un 
conductor lineal.

Sobre un fil conductor de longitud l, pel qual circula una 
intensitat de corrent I, que travessa una zona on hi ha un 
camp magnètic B hi actua una força de mòdul:

F = I  l × B 



  

Força electromagnètica sobre una 
espira rectangular.

En una espira rectangular, hem de considerar cada fil 
conductor constituïnt una aresta, i sobre cada un d'aquests 
fils hi actua la força corresponent.

Per tant, el camp 
magnètic produeix un 
parell de forces que 
fan girar l'espira. 
Aquest és el 
fonament dels motors 
elèctrics.



  

Camp magnètic creat per un 
conductor rectilini infinit (I).

El corrent elèctric que circula per un fil conductor 
constitueix un conjunt de càrregues en moviment que 
produeixen camp magnètic. Si la longitud del fil és 
molt gran i la intensitat de corrent que circula pel 
conductor és I, el camp generat té la següent 
expressió:

B =
 I

2  r

μ és la permeabilitat magnètica  del material. Al cas 
del buit, el seu valor és:

μ
0
 = 4 π · 10-7 T·m/A



  

Camp magnètic creat per un 
conductor rectilini infinit (II).

B =
 I

2  r

μ és la permeabilitat 
magnètica  del 
material. Al cas del 
buit, el seu valor és:

μ
0
 = 4 π · 10-7 T·m/A



  

Camp magnètic creat per una espira 
circular en el seu centre.

Si el fil conductor té forma circular i la intensitat de 
corrent que circula pel conductor és I, el camp generat 
al centre valdrà:

B =
 I
2 r



  

Camp magnètic creat per una bobina 
o solenoide.

Si el fil conductor està retorçat en forma d'hèlix i la 
intensitat de corrent que circula pel conductor és I, el 
camp magnètic generat a l'interior serà:

B =  N
l

I

N és el nombre d'espires 
(voltes) que formen la 
bobina.
l és la longitud de la 
bobina.



  

Galvanòmetre.
El galvanòmetre és un 
aparell que serveix per 
mesurar la intensitat de 
corrent que circula per un 
conductor.

Quan passa corrent pel fil, entra a la bobina, la qual gira 
empesa pel parell de forces que es genera a les espires. 
Llavors queda inclinada fins que la força magnètica 
s'iguala amb la del sistema recuperador.



  

Força entre dos conductors paral·lels 
i infinits (I).

Si hi ha dos fils conductors paral·lels i de gran 
longitud, podem calcular el camp que crea un d'ells en 
els punts on hi ha l'altre, i determinar l'expressió de la 
força magnètica entre ells.

B =
 I 1

2  r

F = I 2  l × B 
I

1
I

2



  

Força entre dos conductors paral·lels 
i infinits (II).

F = I 2  l B sin90o

F = I 2  l
 I 1

2  r


F =


2 
l

I 1 I 2

r
Aquesta fórmula és important perquè en ella es basa la 
definició de l'ampere, que és una unitat fonamental del SI.


