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Capítol 7: Materials magnètics

Fonaments teòrics

 Anomenem dipol magnètic una espira de corrent de petita extensió.

El moment magnètic m del dipol és un vector normal al pla de l’òrbita, dirigit en el

sentit d’avanç del tirabuixó que giri segons el sentit indicat pel corrent i de mòdul m=IS.

 Potencial vector creat per un dipol:  
2
1

4 r

r
mA o ×=

π
µ

 Camp magnètic creat per un dipol:

θ
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µ
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 Intensitat d’imantació:

mNM =

τd
md

M =

 Densitats de corrent equivalents d’Ampère:

nMe ×=λ superficial

MJe ×∇= volúmica

 Camp magnètic d’excitació: M
B

H −=
0µ

 Susceptibilitat magnètica χe: HM mχ=
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 Permeabilitat relativa µr: mr χµ += 1

Paramagnètics µr > 1 però molt poc diferent de la unitat

Diamagnètics µr < 1 però molt poc diferent de la unitat

 Permeabilitat absoluta µ: rµµµ 0=

 Energia dissipada en un cicle d’histèresi ∫= HdBW τ

essent τ el volum del material.
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Qüestions de Materials magnètics

Qüestió 1

Les dues versions de la llei d’Ampère:

∫ ∫ =µ= ff0 Ild.H)BIld.B)A

a) L’expressió A es vàlida en el buit i en el cas estacionari, i l’expressió B serveix

solament quan es considera la presència de materials magnètics però no val en el

buit.

b) Són totes dues vàlides en el cas de corrents variables en el temps.

c) Són totes dues vàlides en presència de materials magnètics.

d) L’expressió B és vàlida per corrents variables i, en canvi, la A no.

e) L’expressió B inclou  l’expressió A i, per tant, serà vàlida en el cas estacionari, en el

buit o en presència de materials no magnètics.

Resposta 1

L’expressió B és més general que la A i la inclou ja que pot ser vàlida tant en el buit

com en presència de materials magnètics. En canvi, l’expressió A és només vàlida en el

buit i no ho és en presència de materials magnètics. Per tant, la resposta correcta és la e).

Qüestió 2

L’acer és un material amb un camp coercitiu més gran que el del ferro dolç. En

conseqüència, és cert que:

a) L’energia dissipada per histèresi en la unitat de volum és la mateixa per nuclis

d’acer i per nuclis de ferro dolç.

b) És preferible que els nuclis ferromagnètics de la maquinària elèctrica siguin d’acer

amb vista a evitar pèrdues energètiques excessives.

c) És més difícil desimantar el ferro dolç que l’acer.
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d) Si volem construir un imant permanent utilitzarem acer abans que ferro ja que el

primer té un cicle d’histèresi més ample.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 2

A la figura adjunta podem veure un cicle d'histèresi. L'energia necessària per recórrer-lo

és proporcional a la seva àrea: ∫ dBH . L'acer té un cicle d'histèresi més ample (el camp

coercitiu Hc és major) que el ferro dolç.

a) Falsa. L’energia dissipada per histèresi en la unitat de volum és més gran en el cas de

l’acer que en el cas del ferro dolç.

b) Falsa. És preferible que els nuclis ferromagnètics de la maquinària elèctrica siguin de

ferro dolç perquè en tenir més estret el cicle

d’histèresi que en el cas de l’acer, les pèrdues

energètiques són menors.

c) Falsa. És més difícil desimantar l’acer que el

ferro dolç.

d) Certa. L’acer és més difícil de desimantar que

el ferro dolç perquè s’han d’aplicar camps

coercitius més grans.

e) Falsa. És certa la d).

Qüestió 3

Els materials ferromagnètics verifiquen la propietat següent:

a) Si actuen com a imants permanents, es caracteritzen perquè tenen, al seu interior,

vectors de camp d’excitació magnètica i camp d’inducció magnètica amb el mateix

sentit.

b) Alguns d’ells poden tenir imantació romanent nul·la.

c) Tots tenen el mateix camp coercitiu i la mateixa imantació romanent.

d) La seva susceptibilitat magnètica depèn de la temperatura.

e) Es poden considerar sempre lineals, homogenis i amb isotropia.

B

H

-H c

H c0
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Resposta 3

a) Falsa. A l’interior d’un imant permanent els vectors de camp d’excitació magnètica i

camp d’inducció magnètica tenen sentit contrari.

b) Falsa. En un material ferromagnètic sempre existeix imantació romanent.

c) Falsa.  Cada material ferromagnètic té el seu camp coercitiu i la seva imantació

romanent.

d) Certa. Sí, perquè per a temperatures superiors a una determinada (punt de Curie) el

material deixa de ser ferromagnètic i passa a ser paramagnètic.

e) Falsa. Els materials ferromagnètics no són LHI.

Qüestió 4

El terme B2/2µ0 expressa:

a)  L’energia total subministrada per un generador per establir un corrent de densitat Jf

en un circuit exterior.

b)  La densitat d'energia perduda per efecte Joule en un circuit quan s’hi intenta establir

un corrent de densitat Jf.

c) La densitat d’energia magnètica emmagatzemada en un camp magnètic B .

d) L’energia magnètica emmagatzemada en un camp magnètic B .

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 4

a) Falsa. Part de l’energia que subministra un generador per establir un corrent de

densitat Jf es perd en forma de calor per efecte Joule.

b) Falsa. Aquest terme representa la densitat d’energia magnètica emmagatzemada en

un camp magnètic B .

c) Certa. És la densitat d’energia.

d) Falsa. Falta especificar per unitat de volum.

e) Falsa. És certa la c).
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Qüestió 5

Un camp magnètic d’inducció B  creat per un corrent de càrregues lliures variable amb

el temps en el buit verifica que:

a) El seu rotacional depèn de la densitat de corrent de càrregues lliures i de la densitat

del corrent de desplaçament.

b) El seu flux a través d’una superfície tancada qualsevol a vegades és no nul.

c) Les seves línies de força a vegades són obertes.

d) No és solenoïdal.

e) La seva circulació entre dos punts no depèn del camí seguit.

Resposta 5

a) Certa. 





∂
∂+µ=∧∇

t

D
JB 0  en el buit.

b) Falsa. El flux a través d’una superfície tancada qualsevol és sempre nul.

c) Falsa. Les línies del camp magnètic d’inducció són sempre tancades.

d) Falsa. El camp B és solenoïdal.

e) Falsa. Sí que depèn del camí seguit, ja que 0B ≠∧∇ .

Qüestió 6

Podem afirmar que la circulació del vector H al llarg d’una trajectòria tancada:

a) En els casos de corrents estacionaris, és igual a 0 sempre.

b) En els casos de corrents estacionaris, és igual a Jf sempre.

c) És igual a If només en el buit.

d) És igual a If, però només quan els materials són paramagnètics o diamagnètics.

e) En el cas més general, depèn també de la intensitat del corrent de desplaçament que

travessa la superfície limitada per la corba de integració.

Resposta 6

a) Falsa. En el cas estacionari, ∫ = fIld.H
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b) Falsa. Vegueu l’expressió d’a).

c) Falsa. És igual a If també en presència de materials magnètics.

d) Falsa. És vàlida per a qualsevol tipus de material magnètic.

e) Certa. En el cas general, sd·
t

D
Ild.H

s

f ∫∫ ∂
∂+=

Qüestió 7

Els imants permanents es caracteritzen perquè:

a) Es poden utilitzar com a nuclis de transformadors.

b) Dissipen poca energia per histèresi.

c) Són paramagnètics.

d) Necessiten excitació exterior per crear un camp magnètic.

e) Tenen un camp coercitiu elevat.

Resposta 7

a) Falsa. No s’utilitzen com a nucli de transformador perquè les pèrdues energètiques

quan recorren el cicle d’histèresi són importants en el cas de l’acer, pel fet que tenen

un cicle molt ample.

b) Falsa. Com ja s’ha dit abans, dissipen bastant energia per histèresi.

c) Falsa. Els imants permanents són ferromagnètics.

d) Falsa. Creen camps magnètics per si sols.

e) Certa.

Qüestió 8

Podem afirmar sobre els materials ferromagnètics que:

a) Són lineals.

b) Experimenten accions d’origen magnètic del mateix sentit que els materials

diamagnètics.

c) Es comporten independentment de la seva història magnètica prèvia.
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d) Tenen permeabilitats relatives que sempre són properes a la unitat.

e)   Les opcions anteriors són totes falses.

Resposta 8

a) Falsa. Els materials ferromagnètics no són lineals, homogenis i isòtrops.

b) Falsa. Experimenten accions d’origen magnètic del mateix sentit que els materials

paramagnètics.

c) Falsa. El seu comportament depèn de la història prèvia del material.

d) Falsa. Les seves permeabilitats relatives són molt més grans que la unitat.

e) Certa.

Qüestió 9

És cert que:

a) La llei d’Ampère és únicament certa si existeix un alt grau de simetria en la

distribució dels corrents.

b) Pot existir una fem induïda en un instant qualsevol, malgrat que el flux a través del

circuit sigui zero en aquell instant.

c) La fem induïda en un circuit és sempre igual a la variació del camp magnètic amb el

temps.

d) La fem induïda en una espira circular, que gira amb velocitat angular constant

respecte del seu diàmetre en una regió de l’espai on el camp B és perpendicular al

diàmetre, és nul·la.

e) L’energia magnètica d’un circuit filiforme és proporcional a la intensitat del seu

corrent.

Resposta 9

a) Falsa. La llei d’Ampère és certa tant si existeix un alt grau de simetria en la

distribució dels corrents com si no.

b) Certa. Malgrat que el flux a través del circuit sigui zero en un instant determinat pot

existir una fem induïda sempre que existeixi variació del flux amb el temps.
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c) Falsa. La fem induïda és igual a la variació del flux de camp magnètic amb el temps.

d) Falsa. La fem induïda no pot ser nul·la perquè existeix una variació en l’orientació

entre l’espira i el camp magnètic i, per tant, hi ha una variació del flux amb el temps.

e) Falsa. L’energia magnètica es proporcional a la intensitat del corrent al

quadrat, 2IL
2

1
W = .

Qüestió 10

Quina de les afirmacions següents és certa?

a) Només en els materials paramagnètics es produeixen moments magnètics induïts,

quan se’ls aplica un camp magnètic.

b) Els materials paramagnètics i els ferromagnètics són els únics que segueixen cicles

d’histèresi.

c) La susceptibilitat magnètica d’un material diamagnètic és positiva.

d) La imantació a l’interior d’un material paramagnètic és antiparal·lela al camp

magnètic aplicat.

e) La imantació a l’interior d’un material diamagnètic és antiparal·lela al camp

magnètic aplicat.

Resposta 10

a) Falsa. Es produeixen moments magnètics induïts en els materials diamagnètics,

ferromagnètics i paramagnètics.

b) Falsa. Només els materials ferromagnètics segueixen cicles d’histèresi.

c) Falsa. La susceptibilitat magnètica d’un material diamagnètic és negativa.

d) Falsa. La imantació a l’interior d’un material paramagnètic és paral·lela al camp.

e) Certa.

Qüestió 11

Sobre els corrents equivalents d’Ampère, podem afirmar que:
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a) eJ  és sempre diferent de 0.

b) El vector eJ  és solenoïdal solament si el vector d’intensitat d’imantació M  és

constant.

c) Generen efecte Joule, igual que els corrents de Foucault.

d) La divergència de eJ  és zero solament per a materials no ferromagnètics.

e) Cap de les opcions anteriors és certa.

Resposta 11

a) Falsa. Només és nul en el buit o en presència de materials no magnètics.

b) Falsa. El vector eJ  és solenoïdal sempre.

c) Falsa. No dissipen energia, no són corrents de conducció. Els corrents equivalents

d'Ampère no impliquen arrossegament de càrregues.

d) Falsa. 0J. e =∇  sempre. Ja que la divergència d'un rotacional és idènticament igual a

zero

e) Certa.

Qüestió 12

En el cas d'un imant permanent, les línies de força de B :

a) Neixen al pol sud i moren al pol nord.

b) Neixen al pol nord i moren al pol sud.

c) Coincideixen en direcció amb les del potencial vector.

d) Es tanquen sobre elles mateixes.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 12

Les línies de força de B  són tancades, atès el seu caràcter solenoïdal. Recordem que

0B =⋅∇ . Per tant, la resposta correcta és la d).
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Qüestió 13

Disposem d'una bobina toroïdal per la qual circula un corrent d'intensitat constant. Quan

introduïm a la bobina una mostra de material paramagnètic:

a) B  no canvia i H  disminueix.

b) H  no canvia i B  augmenta.

c) B  i H  tenen sentits contraris en l'estat final.

d) Augmenten els mòduls de B  i H .

e) H  no canvia i B  disminueix.

Resposta 13

La resposta correcta és la de l'apartat b). Perquè H  és independent del material. A més,

HB µ= , i, en els materials paramagnètics, tenim que oµ>µ .

Qüestió 14

És cert que:

a) El camp H es mesura en tesla (T).

b) La intensitat d’imantació es mesura en Wb.

c) La intensitat de imantació i el camp H  tenen les mateixes dimensions.

d) La inducció magnètica es mesura en Wb.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 14

La definició del camp H  és M
B

H
o

−=
µ

, essent M la intensitat d'imantació. Així

veiem que les dimensions de M i de H  són les mateixes. La resposta correcta és la c).
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Qüestió 15

Quina de les afirmacions següents és falsa?

a) El camp d'excitació magnètica H es mesura en A/m.

b) Una espira de corrent sotmesa a un camp B  uniforme té una sola posició d'equilibri.

c) El camp magnètic creat per un corrent rectilini indefinit és inversament proporcional

a la distància al fil.

d) El camp d'inducció magnètica creat per un dipol té línies de força tancades.

e) El camp d'inducció magnètica és sempre solenoïdal.

Resposta 15

La resposta falsa és la b). Una espira de corrent sotmesa a un camp magnètic uniforme

només té una posició d'equilibri estable (quan el vector de superfície i el camp tenen el

mateix sentit), però també té una posició d'equilibri inestable (quan el vector de

superfície i el camp tenen sentits contraris). Així, tenim dues posicions d'equilibri i no

una, com diu l'afirmació b).

Qüestió 16

És cert que:

a) Els corrents d'Ampère s'interpreten com a corrents a escala atòmica.

b) Els corrents de Foucault no dissipen energia.

c) Els corrents equivalents d'Ampère dissipen energia.

d) Els corrent de Foucault no verifiquen la llei de Faraday-Lenz.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 16

Els corrents equivalents d'Ampère efectivament troben l’origen en l'estructura atòmica

de la matèria. Podem pensar que els moviments dels electrons al voltant del nucli són

l'origen d'aquests corrents. No són corrents que produeixin efectes dissipatius.

Els corrents de Foucault són originats per camps magnètics variables i és clar que

compleixen la llei de Lenz, ja que tendeixen a minimitzar la causa que els provoca.
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Impliquen un moviment de càrregues a una escala no atòmica (contràriament als

corrents equivalents d'Ampère) i, per tant, dissipen energia.

La resposta correcta és la a).

Qüestió 17

És cert que:

a) El camp H  té un rotacional que depèn de les densitats de corrent de conducció i de

desplaçament

b) El corrent de desplaçament apareix fins i tot en casos estacionaris.

c) El corrent de desplaçament està causat per l'arrossegament de càrregues en zones on

el camp elèctric varia en el temps

d) El camp B  té sempre rotacional nul.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 17

La quarta equació de Maxwell és

t

D
JH f ∂

∂+=×∇

on veiem que apareixen tant el corrent de conducció com el de desplaçament. Aquest

últim és una derivada temporal. La resposta correcta és la a).

Qüestió 18

Si volem construir un imant permanent:

a) Utilitzarem un material ferromagnètic amb un cicle d'histèresi molt estret.

b) Utilitzarem un material ferromagnètic escalfat fins a temperatures superiors al punt de

Curie.

c) Utilitzarem un material diamagnètic.

d) Utilitzarem un material paramagnètic.

e) Utilitzarem un material ferromagnètic amb un camp coercitiu molt gran.
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Resposta 18

a) Falsa. Els materials ferromagnètics amb cicle d'histèresi estret tenen un camp coercitiu

petit i, per tant, perdrien la imantació residual al llarg del temps en absència d'excitació

exterior.

b) Falsa. Si escalfem un material ferromagnètic per sobre del punt de Curie, esdevé

paramagnètic i, per tant, no pot actuar com a imant permanent.

c) Falsa. Un material diamagnètic no pot ser mai un imant permanent.

d) Falsa. El mateix direm en el cas d'un paramagnètic.

e) Certa. Si el material ferromagnètic té un camp coercitiu gran, la magnitud dels camps

desimantadors creats per les inclusions del material no és suficient per fer desaparèixer del

tot la imantació romanent. En definitiva, sempre quedarà una imantació residual que

provocarà que el material pugui crear un camp magnètic sense necessitat d'excitació

exterior.

Qüestió 19

Disposem d’un circuit magnètic amb imant permanent que inclou un nucli de ferro dolç

i un entreferro, tots de la mateixa secció. La reluctància del ferro és molt més petita que

la de l’entreferro, i les fuites magnètiques a l’entreferro són negligibles. Podem afirmar

que:

a) El flux magnètic que travessa una secció del ferro és molt inferior al flux que

travessa la secció de l’entreferro.

b) La circulació de H al llarg del ferro és molt inferior a la circulació de H  al llarg de

l’entreferro.

c) A l’interior de l’imant permanent HiB  tenen la mateixa direcció i sentit.

d) El camp B al ferro és molt més gran que a l’entreferro.

e) El camp B al ferro és molt més petit que a l’entreferro.
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Resposta 19

Si no hi ha fuites magnètiques a l’entreferro, el flux magnètic a través de qualsevol

secció del circuit és el mateix, i si la secció del circuit és constant, això vol dir que el

camp magnètic B  ha de ser el mateix per al ferro i per l’entreferro. Per tant, les

respostes a), d) i e) no són correctes.

Per altra banda, a l’interior d’un imant permanent HiB  tenen la mateixa direcció, però

sentit contrari. Per tant, la resposta c) no és correcta.

Que la reluctància del ferro sigui molt més petita que la de l’entreferro és conseqüència

que la circulació de H al llarg del ferro és molt inferior a la circulació de H  al llarg de

l’entreferro; per tant, la resposta correcta és la b).

Qüestió 20

El camp coercitiu d’un material ferromagnètic:

a) És aquell que cal aplicar per saturar la mostra.

b) És aquell que cal aplicar per obtenir una imantació igual a la romanent.

c) És aquell que cal aplicar per eliminar la imantació romanent.

d) Té el mateix valor per a tots els materials ferromagnètics.

e) És més gran, en mòdul, per al ferro dolç que per l’acer

Resposta 20

Per definició, el camp coercitiu, HC, és aquell que cal aplicar per eliminar la imantació

romanent, és a dir, per desimantar completament el material.

Per altra banda, depèn del tipus de material ferromagnètic, en concret de l’amplada del

cicle d’histèresi.

La resposta correcta és, per tant, la c).

Qüestió 21

És cert que:

a) Els millors materials per construir nuclis de transformadors són els que tenen un clar

comportament diamagnètic.
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b) Quan escalfem un material paramagnètic per sobre d’una certa temperatura crítica

passa a comportar-se com a ferromagnètic.

c) Els millors materials per construir imants permanents són els ferromagnètics amb

cicle d’histèresi estret.

d) Un mètode útil per desimantar un material ferromagnètic consisteix a escalfar-lo per

sobre del punt de Curie del material.

e) L’única diferència entre materials diamagnètics i paramagnètics és que el valor de la

susceptibilitat magnètica dels primers difereix en quatre ordres de magnitud

aproximadament del valor dels segons.

Resposta 21

Els materials diamagnètics i paramagnètics tenen una susceptibilitat magnètica molt

més petita que els ferromagnètics, pels diamagnètics és negativa i positiva pels

paramagnètics.

Els materials ferromagnètics poden passar a comportar-se com a paramagnètics i, per

tant, perdre la imantació, si els escalfem per sobre del punt de Curie.

Els nuclis de transformadors es construeixen amb materials ferromagnètics amb cicle

d'histèresi estret, per minimitzar les pèrdues d'energia en forma de calor. Contràriament,

els imants permanents es construeixen amb materials ferromagnètics amb cicle

d'histèresi ben ample, per maximitzar l'energia emmagatzemada a l'imant, i per

dificultar la possible desimantació (camp coercitiu elevat).

La resposta correcta és, per tant, la d).

Qüestió 22

A l’interior d’una bobina cilíndrica llarga hi ha tres cilindres massissos concèntrics, de

seccions idèntiques, constituïts per materials diferents: un diamagnètic, un paramagnètic

i un ferromagnètic. Si fem circular un corrent estacionari per la bobina:

a) El flux magnètic és el mateix per als tres materials.

b) El camp d’inducció per al material ferromagnètic és més gran que per al

diamagnètic.

c) El camp d’inducció és el mateix per als tres materials.
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d) El camp d’excitació per al material ferromagnètic és més gran que per al

diamagnètic.

e) El camp d’excitació per al material paramagnètic és més gran que per al

diamagnètic.

Resposta 22

El camp d’excitació magnètica només depèn del corrent de càrregues lliures, no del

tipus de material magnètic present.

F

C

IdH =⋅∫
Per tant, )ferrom(H)param(H)diam(H == .

El camp d’inducció magnètica i el flux magnètic es calcularan com:

HB roµµ=

∫ ⋅=Φ
S

sdB

i dependran del tipus de material magnètic present.

Com que (ferrom)ì(param)ì(diam)ì rrr <<<< , els camps d’inducció i el flux seran:

(ferrom)B(param)B(diam)B <<<<

Ö(ferrom)Ö(param)Ö(diam) <<<<

Per tant, la resposta correcta és la b).

Qüestió 23

Digueu quina de les afirmacions següents és certa:

a) Per desmagnetitzar totalment un material ferromagnètic hem d'aplicar-hi un camp

magnètic d'intensitat igual a la del camp magnètic de saturació.

b) A l'interior d'un imant permanent, els camps B i M  tenen sentits oposats.

c) Les línies de camp d'excitació H  són sempre tancades.

d) La magnetització d'un imant permanent és sempre superior a la magnetització

romanent del material que el constitueix.

e) Cap de les altres respostes és certa.
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Resposta 23

La desmagnetització total d'un material és possible realitzant cicles amb camps màxims

cada cop més petits.

En general, tenim )( MHB o += µ , d'on podem aïllar  M  i obtenim

B
HB

M
roo

o







−=

−
=

µµµ
µ 1

1
1

on rµ >1. Per tant, tenen sempre el mateix sentit.







∇⋅=





⋅∇=⋅∇

µµ
1

B
B

H ; per tant, no sempre les línies de H són tancades.

La imantació romanent és la que resta quan recorrem un cicle d'histerèsis i anul·lem el

camp d'excitació. És per això que un imant permanent té com a valor màxim de

magnetització el valor de la magnetització romanent.

La resposta correcta és la e).

Qüestió 24

La longitud mitjana d'un anell rectangular de secció quadrada de ferro (vegueu la figura

adjunta) val L=1m. Aquest anell es troba envoltat per dos bobinats (N1=100 espires;

N2=250 espires) per on circulen intensitats de I1 = 1A i I2 = 2A, respectivament . Un

tercer bobinatge (N3=10 espires) es connecta a un amperímetre A.

L

2 1
3

Podem assegurar que:

a) Cap de les altres respostes és certa.
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b) El camp magnètic B a l'interior del ferro val 0,59T.

c) El camp magnètic B a l'interior del ferro val 1,01T.

d) El camp magnètic B a l'interior del ferro val 1,15T.

e) El camp magnètic B a l'interior del ferro val 1,59T.

Dades per al ferro:

H(A/m) 100 200 300 400 500 600 700

B(T) 0,50 0,75 0,91 1,01 1,09 1,15 1,19

Resposta 27

Suposem que els bobinats cobreixen tot l'anell uniformement.

Podem aplicar la llei d'Ampère per calcular H. Tenim:

TBmAI
L

N
I

L

N
H 01.1/4002

2
1

1 =⇒=−=

La resposta correcta és la c).
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Capítol 8: Miscel·lània

Fonaments teòrics

 Densitat de corrent de desplaçament:
t

D
J D ∂

∂=

 Densitat de corrent a la matèria: M
t

P
JJ FM ×∇+

∂
∂+=

 Densitat de corrent total:
t

E
M

t

P
JJ Ft ∂

∂+×∇+
∂
∂+= 0ε

 Equacions de Maxwell

Forma integral Forma diferencial

0ε
t

S

Q
sdE =∫

0

.
ε
ρ tE =∇

0=⋅∫S
sdB 0. =∇ B

∫∫ −=
S

sdB
dt

d
ldE ..

t

B
E

∂
∂−=×∇

sd
t

D
IldH

S

F ∫∫ ∂
∂+= ..

t

D
JH

∂
∂+=×∇
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Qüestions combinades

Qüestió 1

Sobre un material diamagnètic de conductivitat σ=5,8·107Ω-1m-1 i permitivitat relativa

εr=1 actua un camp elèctric )tiexp(EE 0 ω= , amb ω=106Hz. És cert que:

a) El valor màxim de la densitat de corrent de desplaçament és comparable al valor

màxim de la densitat de corrent lliure.

b) JD és nul, ja que el material és diamagnètic.

c) Podem utilitzar la relació Dr0 JBrot µµ=

d) )t(EJD σ=

e) Cap de les possibilitats anteriors és certa.

Resposta 1

a)  Falsa.

tcosE

t

E

t

D
J 0

D
ωεω

=
∂
ε∂=

∂
∂=           0Dmàx EJ εω=

0Fmàx0F EJtsinEEJ σ=ωσ=σ=

f10.56,5
10.10.94

f2f2f2

J

J 18
79

r0

Fmàx

Dmàx −=
π

π=
σ

πεε
=

σ
πε=

σ
εω=

El valor màxim de la densitat de corrent de desplaçament JDmàx és molt més petit, per

aquest ordre de magnitud de la pulsació, que el valor màxim de la densitat de corrent

lliure JFmàx.

b) Falsa. La densitat de corrent de desplaçament no és nul·la perquè existeix un camp

elèctric variable amb el temps.

c) Falsa. Es podria utilitzar la relació Fr0 JBrot µµ=  perquè e la densitat de corrent de

desplaçament és negligible en comparació amb la densitat de corrent lliure.

d) Falsa. És la densitat de corrent lliure FJ la que és igual a )t(Eσ .

e) Certa.
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Qüestió 2

És cert que:

a) Les equacions de Maxwell (en forma integral) són certes només en casos d’un alt

grau de simetria.

b) La definició de la densitat de corrent de desplaçament DJ  és vàlida únicament en

casos no estacionaris i per dielèctrics de classe A.

c) ( )tEJD ⋅σ= , suposant que ( )tE  és un camp elèctric variable en el temps.

d) En el cas estacionari, la densitat de corrent DEF JJJ ++  es redueix sempre a la

densitat de corrent lliure ( EJ  és la densitat de corrent espacial d'Ampère).

e) La divergència de la densitat de corrent equivalent d’Ampère volúmica és nul·la en

qualsevol cas.

Resposta 2

Comentem cada una de les respostes per separat.

a) Falsa. No hi ha cap necessitat de simetria per usar les equacions de Maxwell, que es

verifiquen per a qualsevol camp electromagnètic.

b) Falsa. La definició de DJ  és completament genèrica, té sentit en casos no

estacionaris.

c) Falsa. La llei d'Ohm EJ ⋅σ=  fa referència a la densitat de corrent de conducció

(càrregues lliures) i no al corrent de desplaçament.

d) Falsa. En el cas estacionari els corrents equivalents d'Ampère, MJE ×∇= , no

s'anul·len necessàriament.

e) Efectivament, és la resposta correcta, ja que la densitat de corrent equivalent

d’Ampère volúmica ve definida per: MJE ×∇=  i sabem que la divergència d'un

rotacional per a qualsevol camp vectorial sempre és nul ( ) 0A =×∇⋅∇ .



158

Qüestió 3

En el model de Bohr de l'àtom d'hidrogen es considera que l'electró (e = 1,6·10-9C) gira

al voltant del nucli seguint una òrbita circular de radi a0 = 0,53·10-10 m, i té un moment

magnètic mB = 9,27·10-24 A·m2. Basant-nos en aquest model, és cert que:

a) Cap de les altres respostes és certa.

b) El moviment de l'electró equival a un corrent de 2,6·10-4 A.

c) La velocitat de l'electró a l'òrbita és de 2,18·105 m/s.

d) El moviment de l'electró equival a un corrent de 2,8·10-14 A.

e) El camp magnètic creat per l'electró al centre de l'òrbita és nul.

Resposta 3

Calculem la intensitat del corrent de l'electró al voltant del seu nucli i la velocitat amb

què es mou.

El moment magnètic del circuit electrònic és:

2
oaISIm π⋅=⋅= A1005,1

a

m
I 3

2
o

B −⋅=
π

=⇒

Per altra banda, la intensitat serà TeI = , on T és el període de revolució de l'electró al

voltant del nucli i e és la seva càrrega, així IeT = . D'aquí podem calcular la velocitat

de l'electró:

sm1018,2
e

Ia2

Ie

a2

T

a2
v 6ooo ⋅=

π
=

π
=

π
=

Amb aquests càlculs veiem que la resposta correcta és la de l'apartat a).

Qüestió 4

Per a qualsevol camp elèctric, E , podem afirmar que:

a) Té caràcter solenoïdal i conservatiu alhora.

b) La circulació del camp E  entre dos punts depèn únicament dels punts.

c) Existeix una funció potencial tal que VE ∇−= .

d) La circulació del camp E  al llarg d'una corba tancada és nul·la.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.
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Resposta 4

El camp elèctric es pot expressar, en general, per 
t

A
VE

∂
∂−∇−=  (on V representa el

potencial elèctric i A  el potencial vector). El primer sumand el podem considerar

associat a acumulacions de càrrega elèctrica i el segon sumand degut a l'existència de

camps magnètics variables en el temps. Així, doncs, l'expressió VE ∇−=  només és

vàlida en el cas que les variables no depenguin del temps, és a dir, E  és un camp

conservatiu només en el cas estacionari.

L'afirmació a) és absurda. Les afirmacions b), c) i d) serien certes només en el cas

estacionari. Per tant, la resposta correcta és la de l'apartat e).

Qüestió 5

És cert que:

a) La llei d'Ampère és únicament certa si existeix un alt grau de simetria en la

distribució dels corrents.

b) La fem induïda en una espira, que gira amb velocitat angular constant respecte d’un

eix orientat d’una manera qualsevol respecte d’un camp B  uniforme, és sempre nul·la

c) Pot existir una fem induïda en un instant qualsevol, malgrat que el flux a través del

circuit sigui zero en aquell instant.

d) La fem induïda en un circuit és sempre igual a la variació del camp magnètic amb el

temps.

e) L'energia magnètica d'un circuit filiforme és proporcional a la intensitat del seu

corrent

Resposta 5

a) Falsa. La llei d'Ampère és certa sempre. És l'expressió integral d'una de les

equacions de Maxwell.
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b) Falsa. Segons la llei de Faraday: 
t∂
φ∂−=ε ; per tant, hi haurà fem induïda sempre

que el flux del camp magnètic a través de l'espira variï amb el temps.

c) Certa. La fem induïda no depèn del flux del camp magnètic, sinó de la seva derivada

temporal. Pot ser que el flux del camp en un cert instant sigui zero però, en canvi, la

seva derivada respecte del temps sigui diferent de zero.

d) Falsa. La fem induïda és igual en valor absolut a la derivada del flux del camp

magnètic respecte del temps.

e) Falsa. L'energia magnètica depèn del quadrat de la intensitat del corrent que hi ha al

circuit.

Qüestió 6

És cert que:

a) El corrent de desplaçament és propi de casos estacionaris.

b) El camp E  té un rotacional que depèn de les densitats de corrent de conducció i de

desplaçament.

c) El corrent de desplaçament és causat per l'arrossegament de càrregues en zones on el

camp elèctric varia amb el temps.

d) El camp E  té sempre rotacional nul.

e) Totes les respostes anteriors són errònies.

Resposta 6

a) Falsa. El corrent de desplaçament és 
t

D
JD ∂

∂= ; per tant, existeix únicament si D

varia amb el temps, és a dir, en casos no estacionaris.

b) Falsa. De l'equació de Maxwell corresponent, 
t

B
E

∂
∂−=×∇ ; per tant, no depèn de

densitats de corrent sinó de la variació del camp magnètic amb el temps.

c) Falsa. Apareix on hi ha camps elèctrics variables amb el temps, però no comporta

sempre el moviment de càrregues.
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d) Falsa. De l'expressió: 
t

B
E

∂
∂−=×∇  només serà nul si B  és independent del temps.

e) Certa.

Qüestió 7

És cert que l'equació de Poisson 
o

T2V
ε
ρ

−=∇ :

a) S'aplica allà on existeixen camps variables en el temps.

b) Les equacions de Poisson i Laplace poden ser resoltes i conduir a solucions

específiques sense necessitat de condicions de contorn.

c) Les equacions de Poisson i Laplace són conseqüència del caràcter solenoïdal de H .

d) És vàlida només per a casos estacionaris.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 7

a) Falsa. L'equació de Poisson 
o

T2V
ε
ρ

−=∇ , només és vàlida per a situacions

estacionàries, com la de Laplace.

b) Falsa. Només pot ser resolta si es coneixen les condicions de contorn del problema

que s'estigui analitzant.

c) Falsa. Les equacions de Laplace i de Poisson no tenen res a veure amb el caràcter

solenoïdal de H .

d) Certa. Les equacions de Laplace i de Poisson sí que tenen a veure amb el caràcter

conservatiu dels camps elèctrics estacionaris.

e) Falsa.

Qüestió 8

És cert que:
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a) 
A1

Wb1
H1 =

b) 
2A1

1
W1

Ω=

c) 
2m1

T1
Wb1 =

d) A1V11 ⋅=Ω

e) 
V1

F1
C1 =

Resposta 8

a) Certa. Es pot veure a partir de la relació existent entre la intensitat que circula per un

circuit i el seu propi flux: IL ⋅=Φ .

b) Falsa. 2A11W1 ⋅Ω= , ja que la potència dissipada per efecte Joule és 2IRP ⋅= .

c) Falsa. 2m1T1Wb1 ⋅= , ja que el flux magnètic és SdBd ⋅=Φ .

d) Falsa. Una unitat de resistència és igual a una unitat de tensió dividida per una unitat de

intensitat. La llei d'Ohm diu: IRV ⋅= .

e) Falsa. V1F1C1 ⋅= , ja que la capacitat d'un conductor és 
V

Q
C = .

Qüestió 9

El camp d’excitació magnètica H

a) Té sempre divergència nul·la.

b) Té sempre rotacional nul.

c) Deriva d’un potencial vector.

d) En el cas estacionari, la seva circulació al llarg de qualsevol corba tancada és

sempre nul·la.

e) Les seves línies de força són obertes.
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Resposta 9

Segons la quarta equació de Maxwell, el rotacional de H  és, en general, diferent de

zero, depèn del corrent de càrregues lliures i del corrent de desplaçament. Per tant, les

respostes b) i c) no poden ser certes.

Segons la segona equació de Maxwell, la divergència de B  sí que és nul·la, però la de

H , en general, no ho és. Per tant, no pot derivar d’un potencial vector i les seves línies

de força han de ser obertes.

La resposta correcta, per tant, és la e).

Qüestió 10

La relació )M
t

D
J(B Fo ∧∇+

∂
∂+µ=∧∇  és vàlida:

a) Només per a casos estacionaris i qualsevol medi material.

b) Només en medis materials de classe A.

c) Per a qualsevol medi material i en casos no estacionaris.

d) Només en el buit.

e) Només per a casos estacionaris i medis materials de classe A.

Resposta 10

Aquesta relació no és més que la quarta equació de Maxwell escrita en funció del camp

d’inducció magnètica B ; per tant, és vàlida per a qualsevol medi material i en els casos

no estacionaris.

La resposta correcta, per tant, és la c).

Qüestió 11

L’expressió 
t

A
VE

∂
∂−∇−= :

a) Ens relaciona el camp electrostàtic amb el potencial escalar i el potencial vector.

b) No és correcta, perquè VE ∇−=  sempre.
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c) És vàlida únicament per a problemes estacionaris.

d) Permet demostrar que 0E =∧∇ .

e) Es dedueix de la tercera equació de Maxwell.

Resposta 11

L’expressió 
t

A
VE

∂
∂−∇−=   es dedueix directament de la tercera equació de Maxwell i

ens indica que el camp elèctric no és irrotacional, sinó que deriva del potencial escalar i

del potencial vector. Per altra banda, és aplicable en el cas general, ja que deriva d’una

equació de Maxwell.

La resposta correcta és, per tant, la e).

Qüestió 12

Un conductor C s’està carregant, tal com s’indica

a la figura. Podem afirmar que:

a) Les línies de corrent de J  total són obertes.

b) El flux net de J  total a través de S és entrant.

c) El flux entrant de D a través de S és igual al

flux sortint de D a través de la mateixa

superfície.

d) La intensitat i(t) és igual en tot moment a la

intensitat del corrent de desplaçament a través

de S.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 12

El teorema de Gauss:

F

tancadaS

QsdD =⋅∫
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ens assegura que el flux de D a través de la superfície S és entrant o sortint, segons si el

signe de FQ  és positiu o negatiu.

La densitat de corrent total TJ  té divergència nul·la:

0sdJ0J

tancadaS

TT =⋅⇔=⋅∇ ∫
per tant, el flux de TJ  a través d'una superfície qualsevol tancada serà nul. Aquesta

condició implica que les línies de corrent total han de ser tancades.

Per altra banda:

)t(i)t(i0sd
t

D
I0sdJsdJ D

S

F

S

D

S

F =⇒=⋅
∂
∂+−⇒=⋅+⋅ ∫∫∫

És a dir, la intensitat del corrent de càrregues lliures i(t) coincideix amb la intensitat del

corrent de desplaçament.

La resposta correcta és, per tant, la d).

Qüestió 13

És cert que:

a) La llei d’Ampère només és certa quan els corrents estan distribuïts uniformement.

b) La circulació de H  al llarg d’una corba tancada és nul·la quan els corrents són

estacionaris.

c) Els corrents de Foucault no dissipen energia.

d) La llei d’Ampère no és vàlida en els materials ferromagnètics.

e) Cap de les respostes anteriors és vàlida.

Resposta 13

La llei d’Ampère es pot expressar, en la seva versió més general, com:

sd
t

D
IdH

S

F

C

⋅
∂
∂+=⋅ ∫∫
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on apareix la contribució dels corrents de càrregues lliures i el corrent de desplaçament.

Aquesta llei és vàlida per als camps variables amb el temps i en presència de medis

materials; per tant, les respostes a), b) i d) no poden ser certes.

Per altra banda, els corrents de Foucault apareixen en els medis conductors sotmesos a

camps variables en el temps i, com qualsevol altre corrent de càrregues lliures, dissipen

energia.

La resposta correcta és, per tant, la c).

Qüestió 14

Una superfície infinita que s'estén en el pla x=0 separa ferro, amb una permeabilitat

relativa 500=rµ , i el buit. Sabent que el vector d’inducció magnètica 1B  en el buit val

ji 220 − (en tesla), podem assegurar respecte del camp magnètic en el ferro que:

a) Cap de les altres respostes és certa.

b) El vector d’inducció magnètica en el ferro és el mateix que en el buit ja que existeix

continuïtat del vector B  en travessar el pla x=0.

c) El vector d'inducció magnètica en el ferro el podem expressar com iB 202 = (en

tesla).

d) El mòdul de 1B  (buit) és aproximadament 500 vegades més gran que 2B (ferro).

e) El component tangencial de 2B  en el ferro és 500 vegades més petit que en el buit.

Resposta 14

El camp d'excitació magnètic  per a la situació donada val 
oro

BB
H

µµµ
21 == . La resposta

correcta és la a).

Qüestió 15

És cert que:
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a) La llei de conservació de la càrrega elèctrica fa referència només a les càrregues

lliures.

b) Les línies de camp de la densitat de corrent de conducció són sempre tancades.

c) El camp de la densitat eJ de corrent  d'Ampère és solenoïdal.

d) Les línies de camp de la densitat de corrent de desplaçament són sempre tancades.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 15

La llei de conservació de la càrrega elèctrica fa referència a tota càrrega real , per tant fa

referència també a càrregues lligades de polarització.

La llei de conservació de la càrrega és 0=
∂
∂+⋅∇

t
J

ρ
, essent J  la densitat de corrent de

conducció. En general, les línies de camp de J  no són tancades.

Les línies de camp de la densitat de corrent de desplaçament no són tancades, en

general, ( )
t

D
tt

D

∂
∂=⋅∇

∂
∂=





∂
∂⋅∇ ρ

.

La densitat de corrent equivalent d'Ampère eJ  és solenoïdal per definició MJ e ×∇= .

La resposta correcta és la c).

Qüestió 16

Considerem un fil de coure de 5mm de diàmetre, de conductivitat 5,75 107 11 −−Ω m  i

permeabilitat relativa molt pròxima a la unitat, que condueix un corrent altern sinusoïdal

de 60 Hz de freqüència i 1A d'intensitat màxima. Podem assegurar que el valor màxim

de la intensitat del corrent de desplaçament en el fil val:

a) 1A/m2

b) 5,1 106 A/m2

c) 2,95 10-12 A/m2

d) 4,17 10-5 A/m2

e) 10-5 A/m2
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Resposta 16

1171075.5 −−Ω= mσ . 
s

I

t

D

s

I
ED

s

I
EJ ooo

o σ
ωε

σ
ε

εσ =
∂
∂⇒==⇒==

max

on νπω 2=  essent Hz60=ν la freqüència i Io=1 A la intensitat màxima del corrent i

s=2 2rs π=  la secció del fil, amb r = 2,5 mm. Substituint les dades veiem que la

resposta correcta és la c).

Qüestió 17

Disposem d'un material conductor amb 1=rµ  i  1=rε , en el buit, que es carrega

mitjançant un generador amb el qual es troba connectat mitjançant un fil de coure.

Podem afirmar que durant el procés de càrrega:

a) DJ en qualsevol punt de l'espai és igual a la densitat de corrent de conducció fJ  que

travessa el fil de coure.

b) Els corrents d'Ampère en el conductor tenen densitats que varien amb el temps.

c) La intensitat del corrent de desplaçament que travessa una superfície tancada que

envolta el conductor (travessada pel fil de coure) és igual en mòdul a la intensitat del

corrent de conducció que travessa la mateixa superfície.

d) La densitat del corrent de polarització (
t

P
J P ∂

∂=  ) varia amb el temps.

e) Cap de les respostes anteriors és certa.

Resposta 17

Partim de la quarta equació de Maxwell:

∫ =⋅+⇒=+∇⇒+=×∇
S

DfDfDf SdJJJJJJH 0)(0)( . La resposta correcta

és la c).
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