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1. Camps electromagnètics

 (1)  La descoberta  d’Ørsted va  evidenciar  que un corrent  elèctric  crea un camp

magnètic al seu voltant. A la unitat anterior ens preguntàvem com seria el seu espectre

magnètic. Amb llimadures de ferro se’l pot visualitzar; això, si ho preparem de la manera

adequada.  

 (2) Com que el corrent elèctric que podem aconseguir és petit, per augmentar l’efecte

caldrà muntar una petita bobina. 

En una plataforma de cartró ploma de 9x9 cm feu dos forats a uns 2-3 cm de distància. Hi

enrotllem uns 4 metres de fil de bobinar. Escampeu llimadures de ferro, doneu corrent i

uns pocs tocs sobre la superfície, i apareixerà l’espectre.

 (3)  Representem el camp magnètic  de

l’espira i el sentit corrent elèctric.

Recordeu que les línies d’un camp magnètic

són  representacions  geomètriques  simples

d’un espai continu.

A més, recordeu que els camps magnètics no són estàtics, sinó que s’han de veure de

manera dinàmica, com un flux d’energia magnètica. Aquesta idea ens va portar a establir

un sentit a les línies del camp el qual ens explicava perquè s’unien les de pols contraris i

no les de pols iguals. 

 (4) Salta a la vista com és la forma del camp magnètic que envolta un fil conductor. És

circular, si mirem un sol pla; i cilíndric, si mirem un segment del fil. El representem a base

de línies circulars i concèntriques, més denses quant més a prop del fil. Salta a la vista
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també que les línies de dos punts oposats de l’espira no s’uneixen entre elles. I també el

fet que el sentit del corrent elèctric en dos punts oposats de l’espira també és oposat. 

Aquest dos últims fets són una pista important per esbrinar el sentit de les línies en dos

punts oposats de l’espira i si depèn del sentit del corrent elèctric. Entreu al full de treball

i esbrineu les respostes.

  

 (5) Així que corrents elèctrics de sentits contraris creen fluxos magnètics circulars de

sentit contrari, de manera que les seves línies de camp no poden unir-se. Segur que una

nova pregunta ens ballarà pel cap. 

 (6)  I  si  tenim dos  corrents  elèctrics  del  mateix  sentit,  els  seus  fluxos  magnètics

s’uniran?  

 (7)  Res  millor  per  respondre  la  pregunta  que  experimentar-ho  amb  dues  espires

paralel·les. 

Amb uns 8 metres de fil feu dos bobinats de 4 m cadascún sense tallar el fil que els uneix.

Feu dues obertures sobre el cartró ploma a la mida de les bobines, separades a 1 cm

màxim. Després fiqueu-hi les bobines i tapeu les dues obertures amb una tira de paper.

Heu de controlar que les poseu en sèrie i no capgirades, sinó el sentit del corrent elèctric

de les dues bobines no serà el mateix. Doneu corrent i escampeu les llimadures, un parell

de tocs i ... la resposta a la pregunta anterior es farà evident.

 (8) A cop d’ull ja es veu que els camps magnètics de dos corrents paral·lels del mateix

sentit  s’uneixen. I  és sorprenent, per inesperat, la  forma que prenen les dues bandes

oposades de les dues espires: és la mateixa forma que la del camp magnètic d’un imant

permanent. I si és així, també haurà de tenir dos pols. Amb una brúixola es pot comprovar

fàcilment.
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 (9)  Comproveu  que,  efectivament,

vàries  espires  formen  un  camp  magnètic

igual  que  el  d’un imant  permament,  amb

l’avantatge  que  canviant  el  sentit  del

corrent de la bobines, també canvia la seva

polaritat magnètica. Comproveu-ho.

 (10) Vet aquí un dels ginys electromagnètics més usats en la tecnologia elèctrica: un

imant elèctric, o electroimant. Un imant que pot canviar la seva polaritat magnètica. Una

propietat  que  usen  els  motors  elèctrics  per  convertir  l’energia  elèctrica  en  energia

mecànica.

2. Més sobre Ørsted 

 (11) Ara que ja tenim una idea més concreta del sentit de les línies del camp magnètic

tant en els imants permanents com en els fils elèctrics i de com interactuen entre elles

segons els pols i el sentit del corrent elèctric, podem entendre millor el  descobriment

d’Ørsted i com es produeix la força que actua sobre l’agulla de la brúixola. 

Prenem de nou les maquetes del camp magnètic del fil elèctric i de l’imant permanent  

 (12) Hi ha diversos fets que cal tenir presents per comprendre aquest fenomen:

a) El fil elèctric està fixat i és immòbil, en canvi l’agulla de la brúixola és un imant mòbil,

que  pot  girar.  De  manera  que  interactuaran  un  camp electromagnètic  fix  i  un  camp

magnètic que pot girar lliurament. 

b)  Sabem que  dos  camps  magnètics  que  no  estan  fixats  i  que  es  podem moure  amb

facilitat s’uniran pels seus pols contraris, perquè el sentit de les seves línies de camp és el

mateix.

c) En un primer moment, és a dir, abans que el corrent passi pel fil, les línies dels dos

camps magnètics es troben creuades.
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 (13) Vet aquí la seqüència en dos passos:

En el primer instant (figura de l’esquerra), quan entra el corrent i apareix el camp del fil

elèctric, les línies circulars (vagin en un sentit o en un altre) estan creuades amb les de

l’imant. 

Al següent instant (figura de la dreta), com que els dos camps tendeixen a fer-ne un de

sol, és a dir, a unir les seves línies en un mateix sentit, l’únic dels dos camps que es pot

moure per aparellar els sentits és el de l’imant (l’agulla de la brúixola), de manera la

força d’atracció farà que giri (a dreta o esquerra, depèn).

Si el corrent canvia de sentit, tot anirà igual, llevat que el sentit de les línies circulars del

fil aniran al revés, i si abans la força d’atracció feia girar l’agulla cap a la dreta (posem

per cas) ara la farà girar actuarà a l’esquerra. 

3. El motor de Faraday 

 (14) Michael Faraday (1791-1876) va comprendre molt bé aquesta dinàmica de forces

entre els dos camps magnètics que interactuen en l’experiment d’Ørsted. Fascinat pel

moviment instantani i  sobtat de l’agulla magnètica de la brúixola, va voler fer-lo més

durador. És a dir, que jugant amb imants i el camp magnètic d’un fil conductor havia de

ser possible aconseguir un moviment continu. 

 (15) Es proposà, i aconseguí, inventar un giny “electromagnètic” capaç de moure’s

contínuament, sempre que tingués energia elèctrica. Aquest giny havia de tenir com a

components principals el camp magnètic d’un imant i el d’un fil elèctric, però enlloc de

posar-los tal com havia fet Ørsted, és a dir, el fil fix i l’imant mòbil (agulla de la brúixola),

ho va fer al revés: el fil conductor mòbil i l’imant fix. Ara bé, si el conductor s’havia de

moure (de voltar), el problema seria com subministrar-li corrent. 
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 (16)  I  ho aconseguí,  suposem que després  d’unes quantes temptatives. El  giny de

Faraday fou el  primer  motor elèctric  de la  història,  és  a dir,  un giny que aconseguia

transformar l’energia elèctrica en energia mecànica (moviment)

 (17)  Una  versió  senzilla  i  moderna  del

motor de Faraday és aquesta. 

Poseu un imant  de  neodimi  sota  la  pila  (pol

negatiu). L’imant és conductor, de manera que

esdevé també el pol negatiu. Un fil de coure

mòbil  (rasqueu  l’esmaltat  als  punts  de

contacte) la forma del qual ha de facilitar el

contacte amb els dos pols de la pila. Pot tenir

més formes que la de la fotografia.

Si doneu un lleugera empenta al fil de manera

que toqui l’imant, es posarà a voltar. 

Vegeu-ne funcionar uns quants dissenys aquí

 (18) Com funciona? De nou, les maquetes dels dos camps magnètics (imant permanent

i camp d’un fil conductor) ens poden ajudar. Recordeu que dos camps magnètics que no

estan fixats i que es poden moure lliurament tendiran a formar un sol camp, que les seves

línies de camp s’aparellaran i s’uniran en un mateix sentit. 

L’imant i la pila formen un únic camp magnètic, que és vertical i fix. El fil conductor

(prescindim del disseny de la seva forma) és paral·lel a la pila, de manera que les línies

d’ambdós camps estan creuades, i no es poden unir perquè no comparteixen el mateix
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sentit a menys que el fil no s’inclini 90º (cap endavant o endarrere segons el sentit del

corrent)  per  tal  que  fil  i  pila  quedin  creuats.  De  manera  que  sobre  el  fil  hi  actua

constantment una força que el vol fer inclinar 90º, però com que només es pot moure en

paral·lel a la pila, aquesta força empeny el fil a girar al voltant de la pila.

 (19)  Vet aquí  un gràfic  d’època del  motor  de Faraday.  És  ben diferent.  Les  piles

d’aquella època poc se semblen a les d’avui dia, per bé que els principis químics i físics

són els mateixos. 

Aquí teniu un enllaç  (YouTube, El motor de Faraday) que us farà més entenedor aquest

gràfic.
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