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Capítol 3: Dielèctrics

Fonaments teòrics

 El potencial elèctric creat en un punt de l'espai per un dipol elèctric ve

donat per l'expressió:

2
1

o r

rp

4

1
V

⋅
πε

=

on p  és el moment dipolar del dipol.

 Polarització elèctrica: P es defineix com el moment dipolar per unitat de

volum, és a dir:

τ
==

d

pd
pNP

on N és la densitat de dipols (nombre de dipols per unitat de volum).

 El potencial elèctric total creat per una distribució de dipols i de càrregues

lliures es pot expressar per

'd
r4

1
'ds

r4

1
V

'

BF

o
'S

BF

o

τ⋅
ρ+ρ

πε
+⋅

σ+σ
πε

= ∫∫
τ

on S' és la unió de les superfícies en què les densitats superficials de càrrega

no són nul·les i τ' és la unió dels volums en què les densitats volúmiques de càrrega

no són nul·les.

 Densitats de càrrega lligada.

Superficial: nPB ⋅=σ

Volúmica: PB ⋅∇−=ρ
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on n  és el vector normal a la superfície considerada.

 Relació entre la polarització elèctrica i el camp elèctric.

E)1(EP roeo −εε=χε=

on eχ  és la susceptibilitat elèctrica del medi, i rε la permitivitat relativa.

 Vector de desplaçament elèctric, D .

EPED roo εε=+ε=

 Teorema de Gauss per a dielèctrics (1ª equació de Maxwell).

En funció de D : FD ρ=⋅∇ F

S

QsdD =⋅∫

En funció de E :
o

T

o

BFE
ε
ρ

=
ε

ρ+ρ
=⋅∇

o

T

S

Q
sdE

ε
=⋅∫

on els subíndexs F, B i T es refereixen a càrrega lliure, lligada i total, respectivament.

 Equació de Poisson:

o

T2V
ε
ρ

−=∇

 Energia potencial en presència de dielèctrics.

∫
∞→τ

τ⋅= dDE
2

1
W

 Dielèctrics de CLASSE A ( rε  constant):

• Primera equació de Maxwell 
ro

FE
εε

ρ
=⋅∇

• Relació entre les densitats volúmiques de càrrega lliure i lligada  

F
r

r
B

1
ρ

ε
−ε

−=ρ
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• Energia potencial electrostàtica  ∫
∞→τ

τεε= dE
2

1
W 2

ro

• Equació de Poisson  
ro

F2V
εε

ρ
−=∇
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Qüestions de dielèctrics

Qüestió 1

En una determinada regió de l'espai el desplaçament elèctric és

kzjyixD ++= . La càrrega lliure total tancada en una esfera de radi la unitat,

centrada a l'origen de coordenades, és:

a) 0

b) 4π C

c) 3/εo C

d) No disposem d'informació suficient per fer el càlcul.

e) 3 C

Resposta 1

Per saber quina és la resposta correcta, farem simplement el càlcul que se'ns demana.

La primera equació de Maxwell, per a D , és:

fD ρ=⋅∇

on fρ representa la densitat volúmica local de càrrega lliure. Un cop determinada la

fρ a la regió de l'espai que es defineix a la pregunta, podrem saber, per integració, la

càrrega lliure tancada en el volum considerat.

Així, la divergència del vector de desplaçament serà:

3111
z

D

y

D

x

D
DkzjyixD zyx =++=

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

=⋅∇⇒++=

Per tant, la densitat volúmica de càrrega lliure és:

3f
m

C
3=ρ

I la càrrega total dins de l'esfera de radi la unitat és:
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C4
3

4
33 3RdQ ff ππττρ

τ
=⋅⋅⋅=⋅== ∫

Per tant, la resposta correcta és la de l'apartat b.

Qüestió 2

Introduïm una làmina de dielèctric de classe A entre les armadures d'un condensador

connectat a una bateria. El dielèctric ocupa tot l'espai entre armadures. És cert que:

a) 
r

o
oro

VV,CC,QQ ε=⋅ε==

b) oroo VV,CC,QQ ⋅ε===

c) ooror VV,CC,QQ =⋅ε=⋅ε=

d) o
r

o

r

o VV,CC,QQ =ε=ε=

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Nota: Els valors amb subíndex 0 representen els valors inicials, sense dielèctric, i rε

és la permitivitat relativa del dielèctric.

Resposta 2

Si la introducció del dielèctric es fa mantenint el condensador connectat a la bateria,

podem assegurar que

oVV =

Quan s’introdueix al condensador el dielèctric entre les seves armadures la seva

capacitat varia. La nova capacitat val

or CC ⋅ε=

Per tant, la càrrega del condensador després d'introduir-hi el dielèctric serà:

0ro0r QVCVCQ
V

Q
C ⋅ε=⋅⋅ε=⋅=⇒=

ja que la càrrega inicial del condensador és ooo VCQ ⋅= . Així, la resposta correcta és

la de l'apartat c).
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Cal observar que per assegurar que la capacitat del condensador amb dielèctric sigui

or CC ⋅ε=  és necessari que el dielèctric ocupi totalment l'espai entre les armadures

del condensador. En cas contrari, s'hauria de calcular la capacitat del condensador a

partir de la geometria del problema.

Qüestió 3

És cert que:

a) Les línies de força de D  neixen i moren sobre càrregues lliures o lligades

indiferentment.

b) Cap de les altres respostes són certes.

c) En un condensador pla amb làmina de dielèctric no electritzat les línies de força

de D  neixen sobre l'armadura positiva i moren en el dielèctric.

d) El vector de polarització elèctrica es pot definir en el buit.

e) Les línies de forca de E  neixen i moren sobre càrregues lliures o lligades

indistintament.

Resposta 3

Analitzem cada una de les possibles respostes.

a) No és certa. Les línies de força de D  neixen i moren sobre càrregues lliures

exclusivament, mai sobre càrregues lligades.

b) La comentem al final.

c) Com que el dielèctric no està electritzat, és a dir, no té càrregues lliures en el seu

interior, només podrà contenir càrregues de polarització induïdes per la presència

d'un camp elèctric produït, en aquest cas, per la càrrega lliure present a les

armadures del condensador. Així, l'afirmació c) no és certa ja que implica que les

línies de força de D  haurien de néixer en càrregues lliures i morir en càrregues

lligades (sobre el dielèctric, en aquest cas), cosa que està en contradicció amb el

que hem explicat més amunt.
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d) El vector de polarització elèctrica en un punt es defineix com el moment dipolar

per unitat de volum. Segons aquesta definició, és evident que, en una regió de

l'espai buit on no hi ha dipols de càrrega elèctrica, no podem definir el vector de

polarització.

e) Efectivament és certa, com es dedueix de l'expressió de la primera equació de

Maxwell en funció de la intensitat de camp elèctric.

Atès que hem trobat una resposta correcta, la possibilitat b) és falsa.

Qüestió 4

En un dielèctric de classe A no electritzat però polaritzat:

a) La densitat volúmica de càrrega lligada és sempre igual a les densitats

superficials de càrrega lligada.

b) La densitat volúmica de càrrega lligada és nul·la

c) La suma de les  densitats volúmica i superficial de  càrrega lligades  és sempre

nul·la.

d) La càrrega lligada està sempre repartida sobre el volum dielèctric i la superfície

del material.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 4

Fixem-nos que s'especifica que es tracta d'un dielèctric de classe A, per la qual cosa

la relació entre les densitats volúmiques de càrrega lliure fρ  i lligada bρ  és

f
r

r
b

1 ρ
ε

ε−=ρ

A més, ens diuen que el dielèctric no està electritzat fρ = 0; per tant, bρ = 0. Així,

doncs, la resposta correcta és la b).
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Qüestió 5

Tenim dues capes esfèriques conductores no carregades, de radis R1 < R2 . L'espai

entre les dues esferes està ple d'un material dielèctric i carreguem el conductor

exterior amb una càrrega -Q. És cert que:

a) El conductor interior queda carregat amb una càrrega -Q.

b) La càrrega del conductor interior serà +Q.

c) La densitat de càrrega lligada en el dielèctric serà igual a Q dividit pel volum de

la capa esfèrica del dièlectric.

d) La densitat de càrrega lligada a la superfície de radi R1  serà igual  a +Q, dividit

per l'àrea d'aquesta superfície.

e) El dielèctric no es polaritza.

Resposta 5

Pel teorema de Gauss aplicat a l'exterior, el camp exterior serà 
2

)(

4

1

r

Q
E

o

−=
πε

 amb

r>R2. En particular, quan r=R2, tindrem el camp a la superfície del conductor que

haurà de coincidir amb l'expressió 
o

E
ε
σ= . Així, tota la càrrega -Q és distribueix

superficialment a la superfície externa del conductor exterior. La superfície interior

queda descarregada ja que el camp elèctric a l'espai entre conductors és nul i, per

tant, el dielèctric no es polaritza. La resposta correcta és la e).

Qüestió 6

És cert que:

a) Un dielèctric de classe A, polaritzat i sense càrrega lliure, no és elèctricament

neutre.

b) La polarització elèctrica és una funció escalar puntual que representa el  moment

dipolar per unitat de volum.

c) El camp elèctric creat per un dielèctric a punts del seu exterior és sempre nul.
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d) Les acumulacions de càrrega a la superfície o a l'interior d'un dielèctric són

fictícies.

e) En presència d'un dielèctric de classe A el vector de camp elèctric E  i el vector

de polarització P tenen la mateixa direcció i sentit.

Resposta 6

a) Falsa. Perquè f
r

r
b

1 ρ
ε

ε−=ρ . Però si no té càrrega lliure: fρ =0; per tant bρ =0.

b) Falsa. La polarització elèctrica és una funció vectorial.

c) Falsa, en general.

d) Falsa. Són reals. Les densitats de càrega lligada són una conseqüència de la

reorientació dels dipols deguda a la presència d'un camp elèctric aplicat sobre el

dielèctric.

e) Certa. Ja que, per a dielèctrics de classe A, es compleix la relació

E)1(P ro −εε= , i εr > 1 .

Qüestió 7

És cert que:

a) En els dielèctrics polars, la polarització elèctrica en general és diferent de zero

fins i tot quan el camp elèctric aplicat sobre el material és nul, atès que les

molècules són sempre dipols.

b) En dielèctrics no polars, la polarització elèctrica és sempre zero.

c) En dielèctrics no polars, les densitats de càrrega lligada són sempre nul·les a tot

arreu.

d) Per aplicar el teorema de Gauss per  a E  en presència de dielèctrics cal tenir en

compte només les càrregues lliures interiors a la superfície gaussiana.

e) Les càrregues lligades contribueixen tant com les lliures a crear camp elèctric.
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Resposta 7

a) Falsa. Els dielèctrics polars estan constituïts per dipols permanents. L'agitació

tèrmica fa que estiguin desordenats i, per tant, la polarització serà en general

nul·la, a no ser que hi apliquem un camp elèctric sobre el dielèctric.

b) Falsa. En general, si hi ha camp elèctric hi haurà polarització.

c) Falsa. Per la mateixa raó que b).

d) Falsa. Cal comptar tota la càrrega (càrregues lliures i càrregues lligades), tal com

mostra l'equació de Maxwell  
o

TE
ε
ρ=⋅∇

e) Certa, com ho mostra la corresponent equació de Maxwell 
o

TE
ε
ρ=⋅∇

Qüestió 8

Un condensador pla es carrega aplicant-hi una diferència de potencial. Introduïm un

dielèctric de classe A entre les seves armadures i hi mantenim connectat el

generador. La permitivitat relativa del dielèctric és εr = 2, i aquest omple tot l'espai

entre armadures. Després d'introduir el dielèctric, és cert que:

a) El camp elèctric a l'interior és la meitat del valor inicial.

b) La càrrega lliure a les armadures s'ha doblat.

c) L'energia electrostàtica s'ha reduït a la meitat.

d) La càrrega lliure a les armadures es manté constant.

e) L'energia electrostàtica es manté constant.

Resposta 8

La relació entre la carrega Q d'un condensador i la diferència de potencial entre les

seves armadures, V, és determinada per la capacitat C, que és: 
V

Q
C=

La capacitat d'un condensador pla, amb armadures de superfície S, que estan

separades una distància d, si entre les armadures hi ha aire, és:
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d

S
C 00 ε=

I si hi ha un dielèctric que ocupa tot l'espai entre armadures, la capacitat passa a ser:

0rr0 C
d

S
C ⋅ε=ε⋅ε=

a) Falsa. En introduir el dielèctric la capacitat es duplicarà. Si això es fa mantenint

la connexió amb el generador, vol dir que en tot moment la diferència de

potencial es manté constant. Per tant, com que: dEV ⋅= , si no es varia la

separació entre les plaques d, E no variarà.

b) Certa. La introducció del dielèctric ha fet que la capacitat es dupliqui. De la

relació 
V

Q
C= , veiem que si V es manté constant, la càrrega de les armadures (que

és càrrega lliure) s’haurà de duplicar.

c) Falsa. L’energia electrostàtica emmagatzemada en un condensador és:

VQ
2

1
W ⋅⋅= . En el procés d’introducció del dielèctric, el potencial és manté

constant, i com la capacitat es duplica la carrega es duplicarà. Per tant, l’energia

electrostàtica es duplica.

d) Falsa. En introduir el dielèctric la capacitat es duplica, i si es manté connectat el

generador a les armadures, el que es manté constant és la diferència de potencial.

La carrega lliure no es pot mantenir constant segons ens indica la relació: 
V

Q
C= .

e) Falsa. L’energia electrostàtica emmagatzemada en un condensador és:

VQ
2

1
W ⋅⋅= . En el procés d’introducció del dielèctric el potencial es manté

constant, i com que la capacitat es duplica, la carrega es duplicarà. Per tant,

l’energia electrostàtica es duplica.
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Qüestió 9

El material dielèctric de la  figura té una

permitivitat relativa igual a 2 i al seu interior

actua  un camp elèctric uniforme E , tal com

indica la figura adjunta. Sobre la densitat

superficial de càrrega lligada,  donada en C/m2,

podem assegurar que:

a) Val -ε0E/2 a la cara 4.

b) Val E
2

3
0ε−   a la cara 2.

c) Cap de les altres quatre possibilitats és certa.

d) Val  εoE/2 a la cara 1.

e) És nul·la a la cara 3.

Resposta 9

Fem el càlcul de les densitats superficials de càrrega lligada a cada superfície.

60º 30º

30º

E

1

2

3

4

E

P

nn

n

3
2

4
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2

E
º60cosP

EPn.P

2

3
Eº30cosPn.P

0

n.PEE)1(P

04b

033b

022b

1b

b0r0

ε==σ

ε===σ

ε−=−==σ

=σ
=σε=−εε=

Així, doncs, la  resposta correcta és la b).

Qüestió 10

És cert que:

a) Les línies de força del desplaçament elèctric són tancades.

b) Cap de les altres possibilitats és certa.

c) Les càrregues lligades no creen camp elèctric i les lliures si.

d) Són  les càrregues lliures les que no contribueixen a crear un camp elèctric.

e) En els dielèctrics de classe A electritzats (amb càrregues lliures incrustades dins

el dielèctric) pot existir conjuntament densitat volúmica i superficial de càrrega

lligada.

Resposta 10

a) Falsa. Les línies de força del desplaçament elèctric són obertes, atès que:

0D f ≠ρ=⋅∇

b) Falsa.

c) Falsa. Totes les càrregues, siguin lliures o lligades, creen un camp elèctric.

d) Falsa. Per les mateixes raons que acabem d’apuntar.

e) Certa, en els dielèctrics de classe A electritzats es compleix que f
r

r
b

)1( ρ
ε
−ε=ρ
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Qüestió 11

Un dielèctric esfèric de radi R i permitivitat relativa εr (classe  A) és envoltat per una

superfície esfèrica conductora del mateix radi i amb càrrega Q. És cert que:

a) El camp elèctric a l’interior del dielèctric val: 
R

Q

4

1
E

ro

⋅
επε

=

b) El potencial de l’esfera conductora és nul.

c) El dielèctric no està polaritzat.

d) La densitat volúmica de càrrega lligada al dielèctric val:
( )

3
r

r
b

r4

1Q3

⋅πε
−ε⋅⋅=ρ

e) La densitat superficial de càrrega lligada al dielèctric val: 
r

r
2b

1

r4

Q

ε
−ε⋅

⋅π
=ρ

Resposta 11

a) Falsa. El camp a la part interior és nul, cosa que

es veu aplicant el teorema de Gauss a una esfera

interior centrada a l’origen.

b) Falsa. El potencial de l’esfera serà 
R4

Q

0πε

c) Certa. El dielèctric no estarà polaritzat ja que el

camp a l'interior és nul.

d) Falsa. 0b =ρ , ja que, com ja ha estat comentat, el dielèctric no està polaritzat.

e) Falsa. Per la mateixa raó exposada a d).

Qüestió 12

Sobre les línies de força de E  i D :

a) Les de E  neixen i moren a les càrregues lliures exclusivament.

b) Les línies de força de E  i D  són tancades.

c) Les de D  neixen i moren a les càrregues lligades o lliures.

R

+Q

r
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d) Les de E  neixen i moren a les càrregues lliures o lligades.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 12

a) Falsa. Les línies de E  poden néixer i morir sobre càrregues lliures o lligades.

Això prové del fet que 
o

TE
ε
ρ=⋅∇ , essent Tρ  la densitat volúmica de càrrega

total.

b) Falsa. Ni les línies de D  ni les de E  poden ser tancades, ja que D⋅∇  i E⋅∇  són

diferents de zero.

c) Falsa. Les línies de D  només poden néixer i morir sobre càrregues lliures, ja que

fD ρ=⋅∇ , essent ρf la densitat volúmica de càrrega lliure.

d) Certa. Com que 
o

TE
ε
ρ

=⋅∇ , les línies de E  poden néixer i morir sobre càrregues

lliures o lligades indiferentment.

e) Falsa, La d) és certa.

Qüestió 13

Una làmina de dielèctric s’introdueix en un condensador que es troba carregat i aïllat.

És cert que:

a) El treball mecànic efectuat per la força elèctrica que actua sobre la làmina de

dielèctric és positiu.

b) Hem de forçar l’entrada de la làmina i la càrrega del condensador augmenta.

c) La làmina experimenta una força d’atracció, s’altera la càrrega del condensador i

augmenta la d.d.p. entre armadures.

d) La làmina experimenta una força repulsiva per part del condensador i aquest no

altera la seva càrrega.
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e) La làmina experimenta una força d’atracció, s’altera la càrrega del condensador i

la d.d.p. entre armadures disminueix.

Resposta 13

a) Certa. Segons el principi de conservació de l'energia: finini WW =

Abans d'introduir el dielèctric: VQWW Cini 2

1==

Després d'introduir el dielèctric:  mecCfin WWW += ' , on '
2

1
' VQW C =  és l'energia

final del condensador. Com que el condensador està aïllat, la càrrega serà la mateixa

que en la situació inicial i, per tant,  CC WW <' . Per tant, el treball mecànic necessari

per introduir el dielèctric, mecW , serà positiu. Això vol dir que la força que actua

sobre la làmina és d’atracció.

b) Falsa. Per les raons apuntades abans i perquè si el condensador està aïllat, la

càrrega roman constant.

c) Falsa. La làmina experimenta una força d’atracció però no augmenten ni la

càrrega del condensador (Q = constant) ni la d.d.p. entre armadures, la qual, per

contra, disminueix.

d) Falsa. La làmina no experimenta una força repulsiva, com ja s’ha indicat.

e) Falsa. La càrrega és constant.

Qüestió 14

Sobre les línies de camp dels vectors E , D  i P  podem afirmar que:

a) Les línies de P  s’extenen a tot l’espai, amb dielèctric o sense.

b) Les línies de camp de D  i E  es creuen dins el dielèctric si εr i χe són constants.

c) Cap de les altres respostes és certa.

d) Les línies de D  existeixen únicament dins del dielèctric.

e) Les línies de D  i E  poden tallar-se únicament fora del dielèctric.
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Resposta 14

a) Falsa. El vector de polarització elèctrica només està definit en regions on hi ha un

material dielèctric.

b) Falsa. Si εr i χe són funcions escalars de punt i, en particular, són valors

constants, les línies de D  i E  no es tallaran, ja que ED ro εε= . Els vectors D  i

E  seran localment paral·lels.

c) És la resposta correcta.

d) Falsa. El vector D  es pot definir en regions dielèctriques i en el buit.

e) Falsa. Les línies de D  i E  no es tallen mai.

Qüestió 15

Un condensador pla es carrega aplicant-hi una diferència de potencial. Introduïm un

dielèctric de classe A entre les seves armadures i hi mantenim connectat el

generador. La permitivitat relativa del dielèctric és εr = 2 i omple totalment l’espai

entre les armadures. Després d’introduir el dielèctric, és cert que:

a) El camp elèctric a l’interior és la meitat del valor inicial.

b) La càrrega lliure a  les armadures es manté constant

c) La càrrega lliure a les armadures s’ha doblat

d) L’energia electrostàtica s’ha reduït a la meitat

e) L’energia electrostàtica es manté constant

Resposta 15

a) Falsa. El camp elèctric a l’interior del condensador és igual al del valor inicial ja

que la diferència de potencial V i la distància d entre armadures no canvien

dVE ⋅=
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b) Falsa. Si mantenim el  potencial constant la càrrega ha de canviar perquè la

capacitat canvia. VCQ ⋅= .

c) Certa. Com que la capacitat es duplica a causa de la introducció del  dielèctric de

constant 2 i el potencial es manté constant, la càrrega també es duplicarà.

C2C'C r ⋅=⋅ε=          Q2CV2V'C'Q ⋅=⋅=⋅=

d) Falsa. L’energia s’ha duplicat. Efectivament: W2VQ
2

1
'V'Q

2

1
'W ⋅=⋅=⋅=

e) Falsa. L’energia s’ha duplicat.

Qüestió 16

És cert que:

a) Les línies del camp de desplaçament  D  poden néixer i morir en càrregues lliures

i lligades indistintament.

b) El teorema de Gauss del desplaçament D  diu que el flux de D  a través de

qualsevol superfície tancada és igual a la càrrega interior lliure dividida per ε0.

c) L’equació de Poisson expressada com a 
ro

f2V
εε

ρ−=∇ , on ρf és la densitat

volúmica de càrrega lliure, és vàlida únicament en el cas de dielèctrics de classe

A.

d) La capacitat d’un condensador pla amb dielèctric LHI entre armadures és εr

vegades menor que la que té el mateix condensador sense dielèctric.

e) Cap de les opcions anteriors és certa.

Resposta 16

a) Falsa. Les línies del camp D  neixen i moren en càrregues lliures únicament.

Recordeu que: fD ρ=⋅∇ .

b) Falsa. El teorema de Gauss del desplaçament D  diu que el flux de D  a través de

qualsevol superfície tancada és igual a la càrrega interior lliure només:
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∫ =⋅
s

fQsdD

c) Certa. La equació de Poisson més general seria 
o

bf2V
ε

ρ+ρ
−=∇

d) Falsa. La capacitat d’un condensador pla amb dielèctric LHI entre armadures és

εr vegades més gran que la que té el mateix condensador sense dielèctric.

or CC ⋅ε= .

e) Falsa. És certa la resposta c).

Qüestió 17

Considerem el condensador pla de la figura, que inclou una làmina de dielèctric de

classe A, de gruix e i permitivitat relativa εr. Si d és la distància que separa les

armadures. És cert que:

a) ( ) eedV
ro

f

o

f ⋅
εε

σ+−⋅
ε
σ=

b) Els mòduls de les densitats

superficials de càrregues lliures i

lligades són iguals

c) la densitat volúmica de càrrega

lligada en el dielèctric és no nul·la.

d) 
ro

f
31 EE

εε
σ

==

e) 231 DDD ≠=

Resposta 17

a) Certa. ( ) e
D

ed
D

  dE d EdE  VVV  V
roo

332211321 εε
+−

ε
=++=++=

V

1 32
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Com que fD ρ=⋅∇ , es pot demostrar que D = σf i, per tant, l'expressió de la

diferència de potencial del condensador coincideix amb la de l'apartat a).

b) Falsa. f
r

r
b

1 σ⋅
ε

ε−=σ

c) Falsa. La densitat volúmica de càrrega lligada en el dielèctric és nul·la perquè es

tracta d’un dielèctric de classe A. En aquest cas, es compleix la relació

f
r

r
b

)1( ρ
ε

ε−=ρ  i com que no existeix ρf, tampoc no hi pot haver ρb.

d) Falsa. 
o

f
31 EE

ε
σ==

e) Falsa. El desplaçament D  és igual a les tres zones perquè D està lligat només a

les càrregues lliures i no a les lligades del dielèctric. 321 DDD == .

Qüestió 18

Una superfície irregular S tanca dos dipols elèctrics de moments dipolars diferents.

És cert que:

a) Només és vàlida la llei de Gauss per a superfícies regulars.

b) El camp electrostàtic creat pels dipols és nul en tot punt de S.

c) Com que els dipols tenen moments dipolars diferents, el flux del camp elèctric a

través de S és no nul.

d) El flux del camp elèctric a través de S és nul.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 18

a) Falsa. La llei de Gauss es vàlida per qualsevol superfície.

b) Falsa. El camp no pot ser nul en tot punt de S. Podria ser nul en un punt concret

de S si la suma vectorial del camps creats pels dipols fos zero.

c) Falsa. El flux és nul a través de S perquè, segons el teorema de Gauss, aquest és

proporcional a la càrrega total que hi ha dins de la superfície tancada i aquesta és



69

zero perquè tenim dos dipols (dues càrregues positives i dues negatives d’igual

mòdul).

d) Certa. S’explica a c).

e) Falsa. La d) és certa.

Qüestió 19

Un condensador amb làmina dielèctrica de permitivitat relativa rε  es carrega

mitjançant una bateria i posteriorment es desconnecta d'aquesta. Si posteriorment

intentem retirar aquesta làmina dielèctrica:

a) La càrrega és redueix en un factor rε .

b) La càrrega augmenta en un factor rε .

c) En retirar una petita part de la làmina el condensador l'expulsa espontàniament.

d) La d.d.p. entre les plaques del condensador no varia.

e) Cap  de les respostes anteriors és certa.

Resposta 19

La càrrega (del condensador) no pot variar, ja que el condensador roman aïllat. Sí

que varia la d.d.p. entre les plaques del condensador ja que la presència o no del

dielèctric farà variar el camp entre les plaques. La làmina tendeix a ser atreta pel

condensador i no expulsada, ja que l'energia del sistema disminueix amb la

introducció de la làmina, perquè el que sí que augmenta és la capacitat, i l'expressió

per a l'energia d'un condensador és

C

Q
W

2

2

1=

La resposta correcta és la e).
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Qüestió 20

Sobre l'equació de Laplace podem afirmar que:

a) Es pot aplicar a punts de l'espai on tenim càrrega lliure.

b) Es pot aplicar a punts de l'espai on existeix càrrega lligada.

c) És certa a l'interior de medis dielèctrics de classe A no electritzats.

d) Permet obtenir solucions pel potencial sense necessitat de conèixer les condicions

de contorn.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 20

L'equació de Laplace prové de l'equació de Poisson 
ε
ρ−=∆V  pels punts de l'espai

en què 0=ρ . L'equació de Poisson és certa per a dielèctrics de classe A. Per tant, la

resposta correcta és la c).

Qüestió 21

Dins la làmina de la figura adjunta tenim una distribució volúmica de densitat igual a

5 ε0 (sistema internacional d’unitats). La làmina s’estén cap a l’infinit al llarg dels

eixos X,Y i es troba delimitada verticalment per 5±=Z . Sabem que la diferència de

potencial VA-VB entre els punts A(3,0,0) i B(0,2,2) és de 20 V. Podem afirmar que

els components Ex i Ez del camp elèctric, donats en V/m, valdran:

a) Ex=0 ; Ez=5Z

b) Ex=0; Ez=5Z-5

c) Ex=0; Ez=5Z+5

d) Ex=5Z-5 ; Ez=0

e) Ex=0 ; Ez= -5Z
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(0 ,0 ,5)

(0 ,0 ,-5)

0

Z

X

Resposta 21

0

·
ε
ρ=∇ E 5=⇒

dZ

dEz CZEz +=⇒ 5

∫ ∫ =+=−=−
0

2

2

0

20)5( dZCZdzEVV zBA

55520210 +=⇒=⇒=+ ZECC z

La resposta correcta és la c).

El raonament anterior es basa en el fet que, per simetria, el camp tindrà només

component z i aquest només pot dependre de la coordenada Z. En qualsevol cas, una

solució d’aquest tipus no es correspon amb la simetria que ha d’existir al voltant de

l’eix x. La solució proporcionada per l’opció a) sí que s’ajustaria a aquest tipus de

simetria. Com que la solució obtinguda a través del raonament matemàtic no està

d’acord amb la simetria esmentada anteriorment, hem de concloure que la condició

imposada per la d.d.p. entre els punts A i B no és correcta. Tenint en compte el que

acabem de dir, també podria acceptar-se com a vàlida l’opció a).
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Qüestió 22

Suposem una regió de l’espai on existeix un camp electrostàtic E  en presència d’un

dielèctric. Sabent que 0,2, === zyx EyExE , podem assegurar que:

a) La densitat de càrregues lliures dintre del dielèctric és 03ερ =f .

b) La càrrega total tancada dintre d’una superfície esfèrica de radi la unitat és 04πε .

c) No podem calcular la càrrega total tancada en una superfície esfèrica de radi la

unitat si no sabem la posició de l’esfera.

d) Com que el camp E  és electrostàtic, la densitat volúmica de càrregues lligades al

dielèctric és nul·la.

e) Si el dielèctric és de classe A (LHI), la possible densitat superficial de càrrega

lligada ha de ser sempre zero.

Resposta 22

Sabem que:

0

·
ε
ρ tE =∇

En el nostre cas, 03321· ερ =⇒=+=∇ tE , on tρ  és la densitat volúmica de

càrrega total que inclou tant les càrregues lliures com les lligades. Així, doncs, tρ  és

constant i, per tant, la càrrega total repartida a l’interior d’una esfera de radi 1 serà

041
3

4 πεπρ =t , independentment de la posició de l’esfera. Així, doncs,

a) Falsa. 03ε  és la densitat volúmica de càrrega total que inclou tant les càrregues

lliures com les lligades.

b) Certa. Ja hem demostrat això en el raonament previ.

c) Falsa. Ja hem vist que sí que podíem i que aquesta càrrega no depèn de la posició

de l’esfera.

d) Falsa. L’enunciat d’aquest apartat no té sentit doncs podem tenir perfectament un

camp electrostàtic que coexisteixi amb una densitat volúmica de càrrega lligada.
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e) Falsa. Podem tenir un dielèctric de classe A polaritzat i, al mateix temps, una

densitat superficial de càrrega lligada no nul·la.

Qüestió 23

Un dielèctric esfèric de classe A (LHI) es troba dins una altra esfera conductora,

carregada i en equilibri electrostàtic. Quina de les afirmacions següents és certa:

a) El dielèctric està polaritzat i té distribucions de càrrega lligada.

b) Podríem dir que el dielèctric no està polaritzat únicament si el conductor no

estigués carregat.

c) El conductor carregat indueix una distribució superficial de càrrega lligada a la

superfície del dielèctric.

d) El dielèctric no està polaritzat, malgrat que el conductor estigui carregat.

e) La densitat volúmica de càrrega lligada és nul·la, però no la superficial.

Resposta 23

a) Falsa. El dielèctric no està polaritzat, ja que el camp elèctric que actua sobre ell

és nul.

b) Falsa. Aquest és un cas en què el conductor està carregat i el dielèctric no està

polaritzat.

c) Falsa. Ja hem vist que el dielèctric no està polaritzat i, per tant, no presenta

distribucions de càrrega lligada.

d) Certa. Per les raons ja comentades.

e) Falsa. Tant la densitat superficial com la volúmica de càrrega lligada són nul·les.
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Qüestió 24

Disposem d'un material dielèctric no electritzat i de permitivitat relativa constant

sotmès a un camp electrostàtic. Si arribem a demostrar que la distribució superficial

de càrrega lligada és variable i diferent de zero, podem assegurar que:

a) La permitivitat relativa no pot ser constant, almenys a la superfície.

b) La densitat volúmica de càrrega lligada ha de ser no nul·la per compensar la

càrrega lligada superficial del dielèctric.

c) El component normal del camp electrostàtic pot ser nul en algun punt de la

superfície.

d) El component tangencial del camp electrostàtic ha de ser nul en tots els punts de

la superfície del dielèctric.

e) Cap de les altres respostes és certa.

Resposta 24

En un material dielèctric lineal, homogeni i isòtrop, la relació entre el camp elèctric i

la polarització que adquireix és E)1(P ro −εε=  i, com que la densitat superficial de

càrrega és el component normal cap en fora del dielèctric del vector de polarització,

aleshores la relació entre la densitat superficial i el camp electrostàtic serà:

nE)1(nP rob ⋅−εε=⋅=σ

a) Falsa. Sí que pot ser constant; la σb serà variable si ho és el component normal

del camp elèctric.

b) Falsa. Es tracta d’un dielèctric classe A (ja que la permitivitat relativa és

constant). Com que no està electritzat 0=Fρ  i la densitat volúmica de càrrega és

0
1 =−−= F

r

r
B ρ

ε
ερ .

c) Falsa. Si és nul el component normal del camp electrostàtic en algun punt de la

superfície, també ho serà la densitat de càrrega lligada.

d) Falsa. No necessàriament.

e) Certa.
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Qüestió 25

És cert que:

a) En un dielèctric no polaritzat, format per molècules no polars, existeix un

moment dipolar per unitat de volum diferent de zero.

b) Un dielèctric no polar crea un camp elèctric en qualsevol situació.

c) El flux del camp elèctric a través d'una superfície tancada que envolta

completament un dipol és diferent de zero.

d) En un material polar, els dipols apareixen en actuar un camp electrostàtic extern

al material dielèctric.

e) Cap de les altres possibilitats és certa.

Resposta 25

a) Falsa. Si no està polaritzat vol dir que la polarització és nul·la i, per tant, també el

moment dipolar per unitat de volum.

b) Falsa. El camp elèctric només pot existir només si hi ha fonts de camp elèctric,

que, en absència de camps magnètics variables, són les càrregues lliures o

lligades.

c) Falsa. Segons el teorema de Gauss, el flux del camp elèctric a través d’una

superfície tancada és proporcional a la càrrega que hi ha a l’interior de la

superfície. En el cas d’un dipol aquesta càrrega és nul·la.

d) Fals. Un material polar és aquell que està constituït per molècules que tenen un

moment dipolar diferent de zero. Per tant, els dipols hi són també en absència de

camps electrostàtics externs.

e) Certa.
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Capítol 4: Electrocinètica

Fonaments teòrics

Intensitat de corrent:

vSNq
dt

dQ
I ==

Densitat de corrent:

∑=
i

iii vNqJ

Llei d’Ohm:

EJ σ=

Conductivitat elèctrica:

∑=σ
i ii

i
2
ii

vm

LqN

2

1

Conductor filiforme:

Resistència:

S
R ρ=

Llei d’Ohm:

IRVV NM =−

Variació de la resistivitat amb la temperatura:

En el rang de variació lineal:

)T1(o γ+ρ=ρ

Llei de Joule:

R

)VV(
IRI)VV(

dt

dW
P

2
NM2

NM
−

==−==

Generador:

Diferència de potencial entre els borns:

IrVV NP −ε=−
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Rendiment:

ε
−=

ε
−

=η Ir
1

I

I)VV( NP

Receptor:

Diferència de potencial entre els terminals:

I'r'VV NM +ε=−

Rendiment:

I'r'

'

I)VV(

I'

NM +ε
ε=

−
ε=η

Lleis de Kirchhoff:










=ε

=

∑ ∑
∑

i i

iii

i

i

IR

0I

Associació de resistències:

Associació en sèrie: ∑=
i

ieq RR

Associació en paral·lel: ∑=
i ieq R

1

R

1

Càrrega i descàrrega d’un condensador a través d’una resistència:

Procés de càrrega:

)e1(Qq RC
t−

−=

Procés de descàrrega:

RC
t

eQq
−

=
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Qüestions d'electrocinètica

Qüestió 1

Un voltímetre es caracteritza per:

a) Mesurar tensions en connectar-lo en sèrie amb un tram de circuit.

b) Tenir una resistència interna molt petita.

c) Tenir una resistència interna molt gran.

d) Mesurar tensions en connectar-lo en sèrie o en paral·lel indistintament.

e) Tenir una resistència externa molt gran.

Resposta 1

Els polímetres consten essencialment d'un quadre mòbil sotmès a l'acció d'un camp

magnètic creat per un imant. Si funciona com a amperímetre, el corrent que es vol

mesurar passa pel quadre i la interacció entre aquest i el camp magnètic de l'imant fa

girar el quadre amb un angle proporcional a la intensitat. El fil del quadre ha de ser

gruixut i de menor longitud que el d'un galvanòmetre destinat a mesurar corrents molt

febles. D'aquesta manera, s'evita que el pas de corrents intensos deteriori el quadre, a

causa de la calor dissipada per efecte Joule. La resistència d'un amperímetre serà, doncs,

petita i, com que l'aparell ha de mesurar el corrent que circula per una branca d'un

circuit, haurà de formar part d'aquesta branca del circuit i el connectarem en sèrie.

En el cas del voltímetre, la connexió cal efectuar-la en paral·lel. Imaginem que volem

determinar la diferència de potencial entre els terminals d'una resistència amb un

galvanòmetre de resistència g. Si el

galvanòmetre és connectat en paral·lel

respecte de la resistència R (vegeu la

figura adjunta) es compleix

( ) igiIRVV BA ⋅=−⋅=−

Si no hi hagués el galvanòmetre

iRVV BA ⋅=−

R

g

A B

V
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Si volem que la mesura efectuada pel voltímetre (V) s'aproximi molt a R·I, caldrà que la

intensitat que circula per galvanòmetre (i) sigui petita, és a dir, que la resistència del

voltímetre g sigui gran. Els voltímetres tenen gran resistència interna i es connecten en

paral·lel.

a) Falsa. Un voltímetre es connecta en paral·lel entre els extrems respecte als quals es

vol mesurar la diferència de potencial.

b) Falsa. Un voltímetre té una resistència interna molt gran.

c) Certa.

d) Falsa. Com ja s’ha dit abans, només es pot connectar en paral·lel.

e) Falsa. Un voltímetre no té resistència externa.

Qüestió 2

El circuit de la figura inclou dues bombetes idèntiques P i Q, una bateria de resistència

negligible i un reòstat R. Si augmentem la resistència R, podem dir de les lluminositats

de P i Q que:

a) Les lluminositats de P i Q són independents del valor de R.

b) La de P augmenta i la de Q disminueix.

c) La de P augmenta i la de Q augmenta.

d) La de P disminueix i la de Q augmenta.

e) La de P disminueix i la de Q disminueix.
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Resposta 2

Sigui r la resistència de cada bombeta P i Q. La resistència equivalent del circuit és:

eqeq 'rrR +=   on  
rR

rR
'r

R

1

r

1

'r

1
eq

eq +
=⇒+=

Així, 
rR

rrR2

rR

rR
rR

2

eq +
+=

+
+=

( )
0

rR

r

dR

dR
2

2
eq >

+
=

D'aquí veiem que, si R augmenta, també ho fa Req i, per tant, disminueix el corrent a la

branca principal, la qual cosa fa que la lluminositat de P i la seva diferència de potencial

també disminueixi. I, d'aquesta manera, la tensió entre els terminals de Q augmentarà, ja

que la diferència de potencial total, que és la fem del generador, és constant. Per tant, IQ

augmenta i, en conseqüència, també ho farà la seva lluminositat.

Així, doncs, la resposta correcta és la d).

Qüestió 3

És cert que:

a) En un generador, el corrent elèctric penetra pel pol positiu.

b) El rendiment d’un generador sempre serà igual a 1.

c) En un receptor, les càrregues que el travessen perden energia potencial elèctrica.

d) En un generador, les càrregues que el travessen veuen inalterada l’energia potencial

elèctrica.

e) En un generador, l’energia elèctrica es consumeix i es produeix energia no elèctrica.

Resposta 3

a) Falsa. En un generador el corrent elèctric penetra pel pol negatiu i surt pel positiu.

b) Falsa. El rendiment d’un generador no ideal és sempre inferior a 1, a causa de les

pèrdues en forma de calor per efecte Joule que s'hi produeixen.

c) Certa. Els receptors transformen energia elèctrica en energia mecànica, química, etc.

i, a més, també hi ha dissipació d'energia en forma de calor. Per tant, les càrregues

en travessar un receptor perden energia elèctrica.
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d) Falsa. Les càrregues que travessen un generador guanyen energia potencial.

e) Falsa. En un generador es consumeix energia no elèctrica i es produeix energia

elèctrica.

Qüestió 4

És cert que :

a) L’efecte Joule és degut a les col·lisions dels portadors de càrrega, en el seu

moviment desordenat, amb les partícules de la xarxa cristal·lina.

b) L’efecte Joule implica un guany d’energia potencial elèctrica de les càrregues.

c) L’efecte Joule és el responsable que en un receptor la diferència de potencial entre

terminals sigui inferior a la fcem.

d) Cap de les altres respostes és certa.

e) L’efecte Joule és el causant de que en un receptor la diferència de potencial entre

terminals sigui igual a la fcem.

Resposta 4

Comentem cada una de les respostes possibles.

a) Falsa. L’efecte Joule no és degut a les col·lisions dels portadors de càrrega, en el seu

moviment desordenat, sinó que és degut a les col·lisions dels portadors de càrrega,

en el seu moviment ordenat amb les partícules de la xarxa cristal·lina.

b) Falsa. L’efecte Joule no implica un guany d’energia potencial elèctrica de les

càrregues, és justament el contrari.

c) Falsa. És justament el contrari.

d) Certa.

e) Falsa. La diferència de potencial entre terminals d'un receptor, en general, no és

igual a la fcem.
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Qüestió 5

En el circuit de la figura adjunta la fcem del motor pot variar entre 0 i ε (on ε és la fem

del generador). La resistència interna del generador i del motor poden assimilar-se a una

resistència única r = R/10. És cert que:

+

-

R

M Motor

a) El motor produeix la màxima potència mecànica quan la fcem val ε/4. Per aquest

valor, la potència mecànica màxima val R8810 2ε .

b) El motor produeix la màxima potència mecànica quan la fcem val ε/2. Per aquest

valor, la potència mecànica màxima val R4410 2ε .

c) La potència mecànica produïda pel motor sempre disminueix quan la fcem

augmenta, fins a anul·lar-se quan s'igualen la fcem i la fem.

d) Cap de les altres respostes és certa.

e) El motor produeix sempre una potència mecànica igual a la potència subministrada

pel generador.

Resposta 5

Calculem la potència desenvolupada pel motor:

Segons la llei d'Ohm: IrIR' ⋅+⋅=ε−ε ( )'
R11

10
I ε−ε⋅=⇒

I la potència desenvolupada pel motor serà: ( ) ( )2''
R11

10
'

R11

10
'I'P ε−ε⋅ε⋅=ε−ε⋅⋅ε=⋅ε=

Imposem la condició de màxim a l'expressió de la potència:

( )
2

'0'2
R11

10

'd

dP
max

ε=ε⇒=ε⋅−ε⋅=
ε



84

I la potència màxima desenvolupada pel motor serà:

R44

10

22R11

10
I'P

22

maxmaxmax
ε⋅=















 ε−ε⋅ε⋅=⋅ε=

Per tant, podem assegurar que la resposta correcta és la b).

Qüestió 6

És fals que la conductivitat:

a) Depèn de la temperatura.

b) És l'invers de la conductància.

c) És constant al llarg d'un conductor homogeni i filiforme.

d) Depèn del tipus de portadors de corrent.

e) Es mesura en Ω-1·m-1.

Resposta 6

Totes les afirmacions són certes excepte la de l'apartat b). La conductivitat és l'invers de

la resistivitat ρ=σ 1  i la conductància és l'invers de la resistència: R1G = .

Qüestió 7

Al circuit de la figura és cert que:

E = 220 V

20

100

R

a) Si R = 0, la ddp entre els extrems de la resistència de 20 Ω és Va - Vb = 0.

b) Si R = 0, la intensitat que circula per aquesta resistència ha de ser infinita.
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c) Si R = 0, la intensitat que circula per la resistència de 20 Ω és d'1 A.

d) Si ∞→R  (és molt més gran que les altres resistències), l’intensitat que circula per

la pila tendeix a zero.

e) Si R = 0, la intensitat que circula per la pila és d'1 A.

Resposta 7

Comentem cada una de les respostes possibles.

a) Certa. Fer R = 0 vol dir que aquesta resistència R queda reduïda a un fil conductor

sense resistència; per tant, tot el corrent produït pel generador passarà per R, mentre

que per la resistència de 20 Ω no passarà corrent. Per tant, la caiguda de tensió entre

els punts a i b serà nul·la.

b) Falsa. La intensitat que circula per R serà la mateixa que circula pel generador, és a

dir: A91,0II220 =⇒⋅=ε .

c) Falsa. Per la resistència de 20 Ω no passarà corrent.

d) Falsa. Segons hem calculat a  l'apartat b): I = 0,91A.

e) Falsa.

Qüestió 8

És fals que la fem d'un generador sigui sempre igual a:

a) La ddp entre els seus terminals.

b) La potència calorífica total dissipada quan circula un corrent d'intensitat la unitat i el

circuit exterior consta només de resistències.

c) La ddp entre els terminals del generador en circuit obert.

d) La caiguda de tensió a l'exterior del generador quan aquest tingui resistència interna

nul·la.

e) La potència no elèctrica que consumeix quan fa circular un corrent d'intensitat la

unitat.
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Resposta 8

Totes les afirmacions són certes excepte la de l'apartat a. Aquesta només seria certa en

el cas particular que la resistència interna del generador fos nul·la.

Qüestió 9

Disposem de dos generadors idèntics, cadascun amb fem ε. És cert que:

+

- -

+

a) Connectats en oposició fan el mateix efecte que un de fem 2ε.

b) Un motor alimentat pels dos generadors connectats en oposició desenvolupa una

potència dues vegades més gran que si fos alimentat per un sol generador.

c) Un motor alimentat pels dos generadors connectats en oposició no desenvolupa

potència.

d) Un motor alimentat pels dos generadors connectats en oposició dissipa calor per

efecte Joule.

e) Cap de les altres respostes és certa.

Resposta 9

Comentem cada una de les possibles respostes.

a) Falsa. Dos generadors idèntics, connectats en oposició, equivalen a un generador de

fem nul·la.

b) Tenint en compte el que acabem de dir, és evident que aquesta resposta és

incorrecta.

c) Falsa. Efectivament, si connectem un motor a una associació de generadors de fem

nul·la, no desenvoluparà potència.

d) Falsa. Ja que, si el motor està alimentat per una fem nul·la, no hi haurà pas de

corrent i, per tant, no hi pot haver dissipació d'energia per efecte Joule.

e) Falsa. Ja que la resposta correcta és la c).
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Qüestió 10

És cert que:

a) En un receptor el corrent penetra pel pol negatiu i surt pel positiu.

b) Un receptor transforma energia no elèctrica en calor.

c) La primera llei de Kirchhoff és conseqüència del principi de conservació de

l'energia.

d) Al llarg d'un conductor resistiu el potencial augmenta en el sentit del corrent.

e) Totes les respostes anteriors són falses.

Resposta 10

a) Falsa. Aquesta afirmació és certa en els generadors. En els receptors el corrent

penetra pel pol positiu i surt pel pol negatiu.

b) Falsa. En un receptor es transforma energia elèctrica en energia no elèctrica.

c) Falsa. És conseqüència del principi de conservació de la càrrega.

d) Falsa. El sentit del corrent sempre és cap a potencials decreixents, en el cas d'un

conductor resistiu.

e) Certa.

Qüestió 11

És cert que:

a) En un generador el corrent penetra pel pol positiu

b) En un receptor, les càrregues que el travessen perden energia potencial elèctrica

c) En un generador, les càrregues que el travessen veuen inalterada la seva energia

potencial elèctrica.

d) El rendiment d'un generador sempre serà igual a 1.

e) En un generador, l'energia elèctrica es consumeix i es produeix energia no elèctrica.

Resposta 11

a) Falsa. En un generador el corrent penetra pel pol negatiu i surt pel pol positiu.
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b) Certa. Part de l'energia potencial elèctrica perduda és la que es transforma en un

altre tipus d'energia.

c) Falsa. En un generador les càrregues adquireixen energia potencial cada vegada que

el travessen.

d) Falsa. De l'energia no elèctrica consumida, no tota es transforma en energia

elèctrica. Sempre hi haurà una part d'energia perduda que dependrà de la resistència

interna del generador, amb la qual cosa el rendiment no serà mai 1.

e) Falsa. Això és justament el que passa en un receptor. En el generador es consumeix

energia no elèctrica, i es genera energia elèctrica.

Qüestió 12

La constant de temps en un circuit RC és:

a) El temps que triga el condensador a carregar-se.

b) El temps que triga el condensador a assolir el 50% de la càrrega inicial en un procés

de descàrrega.

c) El temps que triga el condensador en assolir el 50% de la càrrega final en un procés

de càrrega.

d) El temps que triga el condensador a descarregar-se.

e) Totes les opcions anteriors són falses.

Resposta 12

a) Falsa. La variació de la càrrega mentre el condensador s'està carregant és:













−=

−
RC

t

0 e1Q)t(Q

Per tant, quan t= RC la càrrega és ( )e1QQ 0 −= , mentre que quan estigui totalment

carregat la càrrega serà Q0.

b) Falsa. La variació de la càrrega en el procés de descàrrega és:

RC

t

0 eQ)t(Q
−

=

Per tant, tindrà un 50% de la càrrega inicial quan el temps transcorregut sigui t=RCln2.
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c) Falsa. En un procés de càrrega hi haurà en el condensador un 50% de la càrrega

final quan el temps transcorregut sigui t=RCln2.

d) Falsa. Matemàticament el temps que necessita un condensador per descarregar-se és

t = ∞.

e) Certa.

Qüestió 13

Tenim un conductor sotmès a un camp elèctric. És cert que:

a) La causa del corrent és el moviment desordenat dels portadors.

b) La causa del corrent és l'agitació tèrmica.

c) L'energia cinètica de les càrregues augmenta constantment .

d) El moviment d'arrossegament dels portadors és la causa del corrent elèctric existent.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 13

a) Un moviment desordenat de portadors, per pròpia definició de desordre, no dóna

lloc a un moviment net.

b) Igual passa amb l'agitació tèrmica.

c) L'energia cinètica de les càrregues tendeix a un límit (si el camp és constant), perquè

els múltiples xocs deguts a l'agitació tèrmica fan que existeixi una dissipació d'energia

per efecte Joule.

d) El camp elèctric comunica un moviment ordenat que es superposa al moviment

desordenat i dóna lloc al que s'anomena moviment d'arrossegament dels portadors.

Aquest moviment net dels portadors de càrrega és, en definitiva, la causa del corrent

elèctric existent. La resposta correcta és la d).

Qüestió 14

Un generador elèctric no ideal:

a) Transforma totalment energia elèctrica en energia no elèctrica.
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b) Transforma una part de l'energia elèctrica consumida en energia no elèctrica.

c) Transforma una part de l'energia no elèctrica consumida en energia no elèctrica,

sense tenir en compte l'energia calorífica.

d) Transforma totalment energia no elèctrica en energia elèctrica.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 14

Un generador elèctric, com el seu nom indica, genera energia elèctrica a partir d'alguna

altra forma d'energia. El fet de no ser ideal fa que només una part d'aquesta energia sigui

transformada en energia elèctrica. La resposta correcta és la e).

Qüestió 15

Considerem un circuit format per una resistència coneguda, R, i un generador, de fem ε

i resistència interna r desconegudes. Per determinar la fem hauríem de:

a) Connectar en sèrie un amperímetre sense curtcircuitar R.

b) Connectar en sèrie un amperímetre i curtcircuitar R.

c) Curtcircuitar R i col·locar un voltímetre en paral·lel amb el generador.

d) Col·locar un voltímetre en paral·lel amb el generador sense curtcircuitar R.

e) Substituir la resistència R pel voltímetre.

Resposta 15

L'equació d'Ohm per a un generador (amb resistència interna ) és rIV −= ε , essent ε

la fem del generador. La manera de determinar la fem del generador és substituir la

resistència pel voltímetre ja que, com que, el voltímetre té una resistència molt gran, la

intensitat del corrent I serà del tot negligible i llavors la mesura de V coincidirà amb la

de la fem.
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Qüestió 16

L'efecte Joule:

a) És degut a la disminució de la velocitat mitjana d'arrossegament de les càrregues.

b) És degut a les col·lisions contínues de les càrregues amb partícules en el seu

moviment d'arrossegament.

c) Implica que la ddp entre terminals d'un generador és sempre igual a la força

electromotriu.

d) És proporcional a la intensitat del corrent que circula.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 16

L'efecte Joule és la dissipació d'energia en forma de calor al ritme RI2. És una

conseqüència de la llei d'Ohm i la seva causa és troba en les col·lisions contínues de les

càrregues amb les partícules que constitueixen el conductor en el seu moviment. La

resposta correcta és la b).

Qüestió 17

Si volem que el rendiment d'un generador connectat a una resistència exterior R sigui del

100 %:

a) Cal que la fem del generador sigui molt gran.

b) Cal que la resistència interna del generador sigui nul·la.

c) Cal que la resistència R sigui igual a la interna del generador.

d) Cal curtcircuitar la sortida del generador (substituir R per una resistència nul·la).

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 17

a) Falsa. El rendiment d'un generador és el quocient entre la potència elèctrica

subministrada per ell i la potència elèctrica que consumeix de l'exterior. Això equival a

escriure:

ε
−=η rI

1
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Si ε és gran, amb una resistència interna r gran el rendiment pot ser significativament

diferent de la unitat.

b) Certa. Si r = 0, el rendiment és la unitat (el 100 %).

c) Falsa. Si la resistència interna del generador és igual a l’externa, la potència transferida

a la resistència exterior és màxima, però això no comporta que el rendiment del generador

sigui la unitat.

d) Falsa. Si curtcircuitem la sortida del generador, no assegurem en absolut que el

rendiment sigui la unitat, com es pot apreciar a través de l'equació (1)

e) Falsa. La resposta b) és la certa.

Qüestió 18

Donat el circuit de la figura, on r1 > r2 :

R

E

r r1 2

E

És cert que:

a) És possible que sigui igual a 0 la ddp entre terminals del generador de resistència r1 i

això passa quan R = r1 - r2.

b) És possible que sigui igual a 0 la ddp entre terminals del generador de resistència r2.

c) Els generadors produeixen la mateixa potència elèctrica. perquè tenen la mateixa fem

d) Hi ha un valor finit de R per al qual les ddp entre els terminals dels dos generadors són

iguals.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.
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Resposta 18

a) Certa. Vegem-ho.

Siguin V1 i V2 les ddp entre els borns de cada generador. Podem posar:

IrEV 11 −=

I, com que 
21

2
rrR

E
I

++
= , ens queda: 

21
11

2
rrR

E
rEV

++
−=

Si R = r2 – r1, substituint obtenim V1 = 0

b) Falsa. Per tal que V2 = 0 s'hauria de verificar:

0
2

21
22 =

++
−=

rrR

E
rEV

Això és cert si

Rrrr2 212 ++=⋅

cosa que és impossible si r1 > r2

c) Falsa. Els generadors no poden produir la mateixa potència elèctrica perquè, tot i que

estan en sèrie i són travessats pel mateix corrent, no suporten les mateixes ddp entre

terminals.

d) Falsa. Sigui quin sigui el valor de la intensitat del corrent (és a dir, sigui quin sigui R),

la ddp entre terminals dels generadors serà sempre diferent.

e) Falsa. La resposta a) és certa.

Qüestió 19

En un circuit de malla única que inclou un interruptor, un generador, un condensador i una

resistència:

a) El condensador deixa passar el corrent en règim estacionari.

b) Per descarregar el condensador només caldrà obrir l'interruptor.

c) El procés de càrrega del condensador està governat per una llei exponencial creixent.

d) Si la constant de temps és petita, el condensador es carregarà més lentament.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.
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Resposta 19

a) Falsa. En règim estacionari, la càrrega del condensador és constant i, per tant, no

circula corrent pel circuit.

b) Falsa. Si obrim l'interruptor deixem el condensador en circuit obert i, per tant, la

càrrega d'aquell romandrà constant.

c) Certa, però convé aclarir la resposta. En un procés de càrrega, aquesta augmenta i les

seves variacions són descrites per una llei exponencial del tipus ( )ate−−1 . L'exponencial

que apareix és negativa però la llei temporal pronostica realment un creixement de la

càrrega.

d) Falsa. Si la constant de temps és petita, el procés de càrrega del condensador serà ràpid.

e) Falsa. La resposta c) és la correcta.

Qüestió 20

Un condensador de capacitat C es troba inicialment carregat amb una càrrega Q i el

descarreguem a través d'una resistència R. És cert que:

a) L'energia que es desprèn a la resistència en forma de calor per efecte Joule al llarg de

tota la descàrrega depèn d'aquesta resistència.

b) L'energia perduda per efecte Joule a la resistència és la meitat de l'emmagatzemada

inicialment al condensador.

c) La potència calorífica que es perd a la resistència en un instant qualsevol depèn de la

resistència.

d) L'energia perduda per efecte Joule a la resistència és negligible davant de

l'emmagatzemada inicialment al condensador.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 20

a) Falsa. Si no tenim en compte els efectes radiatius, l'energia que es desprèn en forma de

calor a la resistència al llarg de la descàrrega és la que hi ha inicialment emmagatzemada al

condensador. Per tant, no pot dependre de la resistència.

b) Falsa, per les raons apuntades anteriorment.

c) Certa:
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Q
i −

−

⋅=⇒








=

⋅=

amb la qual cosa ja es veu que la potència instantània ha de dependre de la resistència.

d) Falsa. L'energia perduda per efecte Joule no és negligible en un procés normal de

descàrrega. Coincideix amb l'energia emmagatzemada inicialment en el condensador si les

pèrdues per radiació són negligibles.

e) Falsa. La c) és certa.

Qüestió 21

Les lleis de Kirchhoff són conseqüència de:

a) La llei d’Ohm en la seva versió més general.

b) els principis de conservació de la càrrega i de l’energia.

c) El valor de la conductivitat del material que forma el circuit.

d) La relació V=RI.

e) Cap de les respostes és certa.

Resposta 21

La primera llei de Kirchhoff  es dedueix del principi de conservació de la càrrega i la

segona, del principi de conservació de l’energia. Per tant, la resposta correcta és la b).

Qüestió 22

En un conductor tridimensional qualsevol, és cert que la densitat de corrent:

a) Depèn només de la concentració d’electrons lliures existents.

b) Depèn de les concentracions de tots els grups de portadors, però no de les seves

velocitats d’arrossegament.

c) És nul·la quan el camp elèctric és estacionari.

d) És igual al camp elèctric dividit per la resistivitat.

e) És igual al camp elèctric dividit per la conductivitat.
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Resposta 22

La densitat de corrent J  s’expressa en funció del camp elèctric com:

E
1

EJ
ρ

=σ=

on σ  és la conductivitat del material i ρ  la resistivitat, el seu invers.

També es pot escriure en funció de les característiques dels portadors de càrrega, com:

∑=
i

iii vqnJ

on ni és la concentració dels portadors i, qi la seva càrrega i iv  la seva velocitat

d'arrossegament. Per tant, la resposta correcta és la d).

Qüestió 23

Un generador elèctric:

a) És penetrat pel corrent pel pol positiu.

b) Transforma energia elèctrica en energia no elèctrica.

c) La ddp entre terminals és igual a la fem si la seva sortida està curtcircuitada.

d) Té un rendiment que depèn de la resistència total del circuit al qual estigui

connectat.

e) Té una fem igual a la raó entre la potència elèctrica subministrada i la intensitat del

corrent que fa circular.

Resposta 23

Un generador elèctric és un dispositiu que consumeix energia no elèctrica i la

transforma en energia elèctrica subministrada al circuit al qual està connectat.

La fem del generador, ε , és la raó entre la potència no elèctrica consumida i la intensitat

del corrent que fa circular pel circuit exterior.

En un generador elèctric, la ddp entre terminals es pot expressar com:

IrVV NP −ε=−
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essent I la intensitat del corrent que penetra pel pol negatiu (N) i surt pel positiu (P), i r

la resistència interna del generador.

El rendiment del generador es pot expressar com:

1
Ir

1
Ir

I

I)VV(

electno.Pot

elect.Pot NP <
ε

−=
ε
−ε=

ε
−

==η

però la intensitat que circula depèn alhora de la resistència total, R, del circuit exterior,

segons:

rR
I

+
ε=

per tant:

rR

r
1

+
−=η

Segons tot això, la resposta correcta és la d).

Qüestió 24

Una associació en paral·lel de n generadors elèctrics amb la mateixa fem E i la mateixa

resistència interna r verifica que:

a) És equivalent a un únic generador de fem E i resistència interna r/n.

b) És equivalent a un únic generador de fem E i resistència interna r.

c) És equivalent a un únic generador de fem E i resistència interna n r.

d) És equivalent a un únic generador de fem nE i resistència interna r.

e) És equivalent a un únic generador de fem nE i resistència interna n r.

Resposta 24

La resistència interna d’un generador es comporta com una resistència normal; per tant,

segueix la llei d’associació de resistències en paral·lel:

n

r
r

r

1
n

r

1

r

1
eq

n

1ieq

=⇒== ∑
=

Per altra banda, la ddp als extrems de cadascuna de les n branques de l’associació ha de

ser la mateixa; per tant, els generadors en paral·lel donaran una fem equivalent E.

La resposta correcta és, per tant, la a).
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Qüestió 25

Disposem de n resistències idèntiques de valor R i d'un generador de força electromotriu

ε, de resistència interna negligible. De les afirmacions que es proposen a continuació,

quina d'elles és falsa:

a) Si associem totes les resistències en sèrie i connectem l'associació al generador, la

intensitat del corrent que circularà per cadascuna de les resistències valdrà ε/nR.

b) Si associem totes les resistències en paral·lel i connectem l'associació al generador,

la intensitat que circularà per cadascuna de les resistències valdrà ε/R.

c) Si connectem una de les resistències en paral·lel amb el conjunt de les (n- 1)

associades prèviament en sèrie, el corrent més petit circularà per la branca de les (n-

1) resistències en sèrie.

d) Si associem totes les resistències en paral·lel i connectem l’associació al generador,

la intensitat que circularà pel circuit valdrà nε/R.

e) Si connectem una de les resistències en sèrie amb el conjunt de les (n-l) associades

prèviament en paral·lel, la caiguda de tensió és més petita en la resistència sola que

en l'associació de (n-1) resistències en paral·lel.

Resposta 25

a) Certa. En efecte, aplicant la llei d’Ohm al circuit: nRI = ε.

b) Certa. En associar les resistències en paral·lel, cadascuna estarà connectada als borns

del generador; per tant, segons la llei d’Ohm, RI = ε.

c) Certa. El corrent més petit circularà per la branca de més resistència, és a dir, per la

que té les (n-1) resistències en sèrie.

d) Certa. L’associació de les n resistències en sèrie és equivalent a una resistència R/n;

per tant, segons la llei d’Ohm, ε = I R/n.

e) Falsa. La resistència equivalent a (n-1) resistències en paral·lel és R/(n-1), que és

<R. Per tant, la caiguda de tensió serà més gran en la resistència sola que en

l’associació de les (n-1) resistències en paral·lel.
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Qüestió 26

Disposem d'un generador de corrent continu format per 40 piles d'idèntica fem (10 V) i

resistència interna (2 Ω). Les piles es connecten formant quatre branques idèntiques en

paral·lel, de 10 piles en sèrie cadascuna. Amb aquest generador s'alimenta un circuit

format per una resistència de 15 Ω en sèrie, amb un motor de resistència interna de 4 Ω.

Definim el rendiment ρ del motor com el quocient entre la potència mecànica produïda

pel motor i la potència elèctrica amb què alimentem el motor. Si el rendiment del motor

és del 60%, podem assegurar que la f.c.e.m. del motor val:

a) l0V

b) 20V

c) 30V

d) 40V

e) 50V

Resposta 26

El generador constituït per l’associació de les piles equival a un generador de:

 fem ε = 100 V = 10 piles. 10 V

resistència interna: Ω=== 5r;
5

1

R10

1
4

r

1

Aplicant la llei d’Ohm al circuit: ε-ε’= (5+15+4)I, on ε’ és la f.c.e.m. del motor i I és la

intensitat que hi circula.

De la definició de rendiment: 
VI

I'

P

P

consumida

produïda ε==ρ , on V és la diferència de potencial

entre els borns del motor i, per tant, V= ε-(5+15)I. Resolent el sistema:

I20100

'
6,0

I24'100

−
ε=

=ε−

es dedueix que ε’ = 20 V; per tant, la resposta correcta és la b).
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Qüestió 27

En un conductor tridimensional qualsevol, és cert que la densitat de corrent:

a) Depèn només de la concentració dels electrons lliures existents.

b) Depèn de les concentracions de tots els grups de portadors presents però no de les

seves velocitats d’arrossegament.

c) És nul·la quan el camp elèctric aplicat és estacionari.

d) Cap de les altres afirmacions és certa.

e) És igual al camp elèctric dividit per la conductivitat.

Resposta 27

La densitat de corrent ve donada per:

∑ ><=
i

iii vqnJ            (A)

on >< iii vqn ,,  són, respectivament, les concentracions, càrregues i velocitats mitjanes

d’arrossegament dels portadors del grup i.

a) Falsa. També depèn de >< ii vq , .

b) Falsa. Com ja s’ha indicat.

c) Falsa. La llei d’Ohm estableix que EJ σ= , on σ  és la conductivitat i E és el camp

elèctric aplicat al conductor. Sigui estacionari o no, si 0≠E  aleshores 0≠J

d) Certa.

e) Falsa. És igual a la conductivitat multiplicada pel camp elèctric.

Qüestió 28

Connectem un generador a un circuit elèctric sense cap receptor i al cap d'un cert temps

s’estableix una densitat de corrent contínua fJ  en superar-se el règim transitori i

aconseguir-se el règim estacionari. Podem assegurar que:

a) Tota la potència subministrada pel generador durant el règim transitori previ al

regim estacionari es dissipa en efecte Joule.

b) Un cop aconseguit el règim estacionari de corrent, tota la potència subministrada pel

generador a partir d'aquest moment s'esmerça a compensar la fem induïda.
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c) Un cop aconseguit el règim estacionari de corrent, tota la potència subministrada pel

generador a partir d'aquest moment es manifestarà solament en efecte Joule.

d) Cap de les altres respostes és certa.

e) Tota la potència aportada pel generador s'esmerça  únicament a compensar la fem

induïda i establir la densitat de corrent contínua fJ  durant els règims transitori i

estacionari.

Resposta 28

El circuit no té cap receptor, així que sí que pot tenir, i de fet tindrà, resistència. Pensem

que idealment el circuit no té resistència. Això vol dir que no costa mantenir  un corrent

continu, tan sols costa establir aquest corrent.  El corrent continu ve a ser com la

partícula que es mou a velocitat uniforme; costa canviar-ne la velocitat però no

mantenir-la. Així, en el règim estacionari, l’única dissipació d'energia serà per efecte

Joule en estar present una resistència. La resposta correcta és la  c).
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