
Xavier Bohigas Janoher
Gonçal Fernández Mills
Xavier Jaén i Herbera
Montserrat Novell i Enrech
Cristina Periago Oliver
Carina Serra de Larrocha

Electromagnetisme
Tests resolts i comentats



Primera edició: gener de 1999
Reedició: desembre de 2000

Aquesta publicació s’acull a la política de normalització lingüística
i ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura i
de la Direcció General d’Universitats, de la Generalitat de Catalunya.

En col·laboració amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC

Disseny de la coberta:  Edicions UPC

© Els autors, 1999

© Edicions UPC, 1999
 Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
 Jordi Girona Salgado 31, 08034 Barcelona
 Tel. 93 401 68 83   Fax 93 401 58 85
 http://www.upc.es/edicions/index.html
 Edicions Virtuals: www.edicionsupc.es
 e-mail: edicions@sg.upc.es
 

Producció: CPDA
 Av. Diagonal 647, ETSEIB, 08028 Barcelona
  

Dipòsit legal:  B-14120-2000 
ISBN: 84-8301-279-0

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions esta-
blertes a la llei, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la repro-
grafi a i el tractament informàtic, i la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.



5

Índex

Introducció ...............................................................................................................5

Capítol 1. Electrostàtica en el buit .........................................................................11

Capítol 2. Conductors ............................................................................................27

Capítol 3. Dielèctrics .............................................................................................49

Capítol 4. Electrocinètica.......................................................................................77

Capítol 5. Magnetostàtica en el buit ....................................................................103

Capítol 6. Inducció...............................................................................................117

Capítol 7. Materials magnètics ............................................................................135

Capítol 8. Miscel⋅lània, preguntes combinades ...................................................155

Bibliografia ..........................................................................................................169



6

Introducció

La implantació dels nous plans d'estudi universitaris ha provocat un replantejament

en els estudis de les assignatures que fins ara s'impartien en les distintes titulacions

de la UPC; algunes assignatures han desaparegut, algunes s'han reformat, d'altres han

experimentat petites adaptacions i n'hi ha que han realitzat grans canvis per adaptar-

se als nous dissenys curriculars.

El material didàctic disponible que desenvolupa els continguts d'Electromagnetisme

és força extens i variat. Hi ha molta bibliografia, molt bona en alguns casos, en la

qual s'explica la teoria electromagnètica clàssica. Alguns llibres expliquen

principalment els fonaments més bàsics de l'electromagnetisme, d'altres incideixen

més en els aspectes que fan referència a aplicacions determinades. Creiem que la

bibliografia que desenvolupa els continguts teòrics és suficient, en aquests moments,

perquè qualsevol alumne i professor pugui trobar més d'un text que s'adapti al

programa de l'assignatura que vol preparar; caldrà, això sí, fer les simplificacions

necessàries i les adequacions corresponents al programa específic de l'assignatura

d'Electromagnetisme de cada titulació.

Amb la implantació del nou pla d'estudis, s'han introduït canvis importants en els

continguts de moltes assignatures, però també en el sistema d'avaluació. A més

d'incorporar al sistema d'avaluació proves al llarg del curs, també es realitzen

exàmens a mitjan curs que tenen incidència en la nota final de l'alumne. Aquests

exàmens, per qüestions d'organització, objectivitat en la qualificació, etcètera,
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habitualment són en forma de preguntes curtes tancades que l'alumne ha de contestar

triant una de les opcions possibles que se li proposen. Són les preguntes de tipus test.

Aquestes proves tancades també s'han incorporat de forma bastant generalitzada com

una de les parts dels exàmens finals de les assignatures.

Els alumnes, sobretot els dels primers cursos, no estan acostumats a fer proves

d'aquest tipus. A més, en general, els alumnes no disposen de material suficient que

els permeti conèixer les proves de tipus test de cursos anteriors i exercitar-se en la

resolució de proves d'aquesta mena. Si volem avaluar els alumnes de la forma més

eficient possible, ens hem d'assegurar que el propi examen no sigui una dificultat

afegida al contingut que estem avaluant. Això vol dir que hem d'oferir als alumnes

material divers perquè puguin preparar amb eficiència les proves.

Per suplir un buit, que creiem que és important, hem pensat en l'edició d'un llibre

amb preguntes de test resoltes i comentades. El material d'aquest llibre és una

recopilació de preguntes que han anat apareixent en els distints exàmens de les

assignatures d'Electricitat, Teoria de Circuits i Magnetisme del pla de 1964 i

d'Electromagnetisme del pla de 1994, que s'han impartit als darrers cursos a l'Escola

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), totes dues de la

titulació d'Enginyeria Industrial.

Hem classificat les preguntes d’aquest llibre en vuit capítols. És una classificació

clàssica i bastant comuna a molts llibres d’Electromagnetisme. En els set primers

capítols, es tracten els continguts referents a l’Electrostàstica en el buit, conductors,

propietats dels materials dielèctrics, fenòmens relacionats amb el moviment de

portadors de càrrega elèctrica (Electrocinètica), el camp magnètic en el buit, la

inducció electromagnètica i propietats dels materials magnètics. Hem dedicat l’últim

capítol a les equacions de Maxwell i a preguntes que, per resoldre-les, requereixen

utilitzar continguts referents a diferents capítols; per això les hem anomenades

preguntes combinades.
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Cada una de les preguntes de test plantejada va acompanyada de cinc opcions de les

quals només n´hi ha una que és certa. A continuació es resol cada pregunta; en algun

cas es comenta una a una cada una de les diferents opcions plantejades a l’enunciat

com a possible solució, i en altres casos se’n fa una discussió global i se’n dóna la

solució correcta.

Els continguts d’aquest llibre s'ajusten als de l'assignatura d'Electromagnetisme de

segon curs de la titulació d'Enginyeria Industrial i de Física II de la titulació

d'Enginyeria Química, que s’imparteixen a la Universitat Politècnica de Catalunya.

De tota manera, atès el caràcter generalista i formatiu bàsic que té aquesta

assignatura, creiem que l’obra pot ser útil a alumnes de qualsevol altra titulació que

estudiïn els fonaments de l'Electromagnetisme.

Xavier Bohigas i Janoher
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