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Unitat 9   Trens 
 

Q1: 

 a)   b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2: 
Si acostem la brúixola al conductor, l'agulla es desviarà, excepte en el cas en què el 
camp magnètic local coincideixi en direcció amb el camp generat pel conductor. 

Q3 i Q4:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra: 2 conductors amb el corrent circulant en el mateix sentit 
Dreta: 2 conductors amb el corrent circulant en el sentit contrari 

x x
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Q5:  

El camp tindrà la direcció Oest-Est, però el sentit del camp canviarà contínuament (100 
vegades per segon).  

 

Q6: 

No podria existir. Les espires tenen dues cares, amb un pol a cada una. Una espira amb 
un sol pol hauria de tenir una sola cara, el que és absurd. Si els imants són formats per 
circuits tancats macroscòpics o microscòpics, el mateix raonament porta a l’absurd del 
monopol.  

Q7:  

El camp magnètic... 

a)  es duplicarà  

b)  canviarà de sentit 

c)  augmentarà molt la seva intensitat 

d)  no canviarà  

e)  no canviarà  

f)  es duplicarà 
 

Q8: 

El conductor és ... 

a) és perpendicular al camp magnètic: F = ILBsin F= 4A·2T·0,010m·1 = 0,08 N 

b) és paral·lel al camp:  F = 0 Na que = 0º 

c) forma un = 30º amb el camp:  F = ILBsin= 4A·2T·0,010m·0,5 = 0,04 N 

Feu un esquema indicant la direcció i el sentit del camp magnètic, del corrent i de la 
força magnètica en cada cas. 

 

 

(a) (b) (c) 
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Q9: 

 T
mA

kgNkg
B 294,0

100,00,5

/8,9015,0





  

Q10:   

a) Cap endins del full (cal imaginar les línies de camp degudes al conductor A)  

b) En tots dos casos és una força atractiva (sobre B, cap amunt i sobre A, avall)  

c) Com que F = ILBsin, si = 90º, L = 1 m, I = 1 A i F = 210-7 N, tenim  

    B = 210-7 T. 

 

 

Q11: 

 a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La força que actuarà sobre el conductor de l'esquerra (amb un corrent dirigit cap 
endins) va dirigit cap a l'esquerra i la força que actuarà sobre el conductor de la dreta 
(amb un corrent dirigit cap enfora) va dirigida cap a la dreta. És a dir: els dos conductors 
es repelen. 
 

Q12:  

a) Si tenim que r=mv/qB, per al mateix radi de gir, desviar una partícula de massa major 
( el protó) demana un camp proporcionalment major. 

b) Cal que la força apunti cap al centre de l'anell. En el cas dels protons caldrà que el 
camp estigui dirigit cap amunt, en el cas dels electrons ha d'estar dirigit cap avall. 
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Q13:   

Sí hi haurà camp magnètic, degut a que hi ha un corrent elèctric a prop. Sobre la 
càrrega, no actuarà cap força, ja que la càrrega està en repòs.  

Q14:   

Paral·lel al corrent (cap amunt).  

Q15:  

Una càrrega elèctrica en repòs crea ... només un camp elèctric 

Una càrrega elèctrica en moviment crea ... un camp elèctric i un camp magnètic. 

Q16:  

La partícula h de ser de càrrega negativa, p = RqB = 9,610-21 kgm/s 

Q17:   

Cal que els vectors v i B tinguin la mateixa direcció (no necessàriament el mateix 
sentit). 

Q18: 

 

a)  Cap a l'est, F = qvBsin= 1,4410-19 N. 

b)  Serà una trajectòria circular de radi = 10,4 m (si el camp magnètic és constant en 
aquesta zona i perpendicular a la velocitat). 

 

 

N N 

O 

E 

p+ 

F 

B 

Cal recordar que el pol nord geogràfic (N) de la Terra 
correspon al seu pol sud magnètic 
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Q19: 

a) Amb el camp magnètic màxim, p = 9,4510-18 kgm/s. Si apliquem v = p/m obtenim  
v = 2,83109m/s. 

b) o, ja que obtenim v > c .  Ens trobem en condicions en les que ja no pot aplicar-se la 
mecànica clàssica. Caldrà fer el càlcul de la velocitat utilitzant condicions relativistes 
(no cal fer-lo, només constatar que el problema demana altres eines). Una previsió a la 
que sí podrien arribar és que la velocitat dels deuterons serà pròxima, però inferior a la 

velocitat de la llum. Per a profes ... 

2

2

1
c

v

mv
p



  

Q20:  

Considerant que el camp magnètic va dirigit cap avall i que l'electró és negatiu, la força 
magnètica va dirigida cap a "fora del paper", el que desviarà els electrons de tal manera 
que un observador que miri la pantalla veurà que les imatges es desplacen cap a 
l'esquerra. 

 

Q21: 
 
Intervé la intensitat que circula per les bobines dels motors, el camp magnètic i la 
longitud de conductor elèctric emprat ( la mida de les bobines i el número de voltes) . 
Podria estimar-se a partir de f= nBIl. Poden ser valors acceptables I entre 10 i 100 A, B 
entre 0,1 i 1 T , la llargada de les espires vindrà limitada per l’espai , diguem-ne 2 m i el 
nombre d’espires depèn de com de gruixuts són els cables: cables gruixuts permeten 
intensitats molt altes, però no hi caben gaire voltes. Amb 1000 voltes tindriem  F ≈  
2105 N 
 

Q22 

 

 

En aquest cas la situació és més complicada. 
Suposem que a l’instant inicial la superfície de la 
bobina està perpendicular a l’eix de l’imant i que gira 
amb un MCU de  velocitat angular , l’angle que 
haurà girat en un temps t donat serà  ·t , el flux serà  

 

 
N                          S 

(c) L’espira gira al voltant 
d’un eix transversal davant 
d’un imant fix 

 
N                          S 

(a) L’imant s’acosta a 
l’espira 

 
N                          S 

(b) L’espira s’acosta a 
l’imant 
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tABAB ··cos··    

i 

 tBA
dt

d
·sin 


  

La fem induïda té una variació sinusoïdal en el temps. Els valors màxims de la fem, en 
positiu i en negatiu, s’assoleixen quan el sin(ωt) pren el valor +1 o -1, essent la fem 
màxima el producte BA. La força electromotriu màxima es representa per εm 

εm = BA 

i l’equació de la fem es pot reescriure 

sin( )m t    

 La tensió, V, aplicada a un circuit extern al generador, o a un element d’aquest circuit, 
es pot considerar com una part d’aquesta fem, i té una expressió anàloga 

 V = Vm sin(t) 

D’acord amb la llei d’Ohm, la intensitat de corrent s’expressa com el quocient entre la 
fem i la resistència del circuit R (inclosa la bobina que gira en el camp magnètic). 
Donada la variació temporal de la fem, la intensitat de corrent induït que circula pel 
circuit, I, s’expressa com 

sin( )mI I t  

on Im és el valor màxim de la intensitat i és igual a  

 Im = 
R

BA
 

Aquest valor s’assoleix quan el sin �t és igual a la unitat 
 
Q23: 

dt

Nd )( 
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Q24:   

V
s

Wb

dt

dN
250

2

500·



       

 
La bobina està perpendicular a la direcció de B 
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Q25:   

(n ) = 10·2T·0,03 m2 - 0 = 0,6 Wb 

= 0,6 Wb/0,2s = 3 V 

 

 

 

 

Q26:  

La intensitat variarà de manera molt ràpida, el que farà que el camp magnètic relacionat 
amb el corrent varii molt ràpid. i induirà un camp elèctric important en l’antena del 
receptor, que es pot sentir com un soroll.  

 

Q27: 
 
a) L’aplicació de la regla de la ma dreta mostra que la F (força magnètica) va en la 
direcció i sentit dibuixats. 
b) qE=qvB; E=vB 
d) El flux a través del circuit que defineix la barra mòbil varia al moure’s aquesta. Per 
tant, es pot aplicar la llei de Faraday Lenz que dóna com a resultat: 

BvL
t

xLB

t

SB

t













  

 

Q28: 

La fem induïda va, mirat des de sobre el tren, en sentit antihorari 

Fem = 410-5 T x 4 m x 60 ms-1 = 9,6 mV 

Q29: 

I 

B 

Moviment de 
la bobina 

Bobina de 50 
espires 
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a) No, ja que el   magnètic no varia . 

b) No , ja que el   magnètic, encara que existeix, no varia .  

c) Si,  ja que el   magnètic  és variable i es genera un fem induïda, segons la llei de 
Faraday.  

d) Si,  ja que el   magnètic  és variable i es genera un fem induïda, segons la llei de 
Faraday 

 

Q30:  
a) No, ja que no varia el flux del camp magnètic que travessa l’espira amb el temps 
b)  Si, ja que varia el flux del camp magnètic que travessa l’espira amb el temps 
 

 

 

 

 

 

Q31: 
a) El camp magnètic és perpendicular al pla de l’espira i està dirigit cap enfora.  

b) Sí, només mentre I estigui variant, ja que B ( i   a través de l’espira, 
conseqüentment) disminuirà. El corrent induït tindrà sentit antihorari.  

Q32:  

Connectem els dos extrems de la bobina a 
l’amperímetre i acostem i allunyem ràpidament l’imant 
(o el fem girar).  Es basa en la llei de Faraday.  

 
 
 
 
 

Q33:  

En la de l’esquerra el flux magnètic és constant : no s’indueix corrent elèctric.  

En la de la dreta tampoc: és un circuit obert. 

Q34:  

a)  No, en els frens de corrents no hi ha contacte. 

B
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b)  No, els frens de corrents de Foucault només actuen quan hi ha moviment. No 
servirien per a cotxes aturats. 

Q35:  

El disc ha de tenir una resistència elèctrica petita per tal que els corrents siguin grans i 
per tant la força de frenat gran (millor si és gruixut, de diàmetre gran i d’un bon 
conductor).  

Q36:  

Es pot variar la distància a l’imant o variar el seu camp magnètic,  (això és possible si es 
tracta d’un electroimant, variant la intensitat del corrent en la bobina), d’aquesta manera 
podem variar el flux del camp i per tant la variació d’aquest flux  en el disc. 

 

Q37:  

a) 4 A 

b) 180000J = 0,05 kWh  

 

Q38: 

I ≈ 1400000W/ 1500V= 933 A 

Q39: 

I = 1200W / 230 V = 5,2 A  

Q40:  

P = 125V · 10A = 1250 W 

Q41:  

Ief = 10 A 

Vef = 220 V 

E = 2200W·3600s =7 ,92106 J =1,89106 cal 

Q42:  

a)  7,3 A 

b)  9,6 A 
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c) Posar un magnetotèrmic, aparell que interrumpeix el pas de corrent el orrent supera 
un cert valor, degut a un curtcircuit (funcionament magnètic)  o a una sobrecàrrega 
(funcionament tèrmic)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico  

d)  4400 W 

e)  20 A 

f) Que en teoria passaria un corrent de 28,2 A, llavors saltarà el magnetotèrmic, degut a 
la sobrecàrrega.  

Q43:  

a França 60, a Bèlgica 500 

Q44:  

a)  Np/Ns = 0,5 

b)  Ip = 1600 A  

 

 

Q45:  

a)  S’indueixen corrents de Foucoult en el nucli de ferro. Aquests corrents, amb 
resistència molt petita produeix molt escalfament per efecte Joule.  

b)  Per evitar l’efecte anterior , en comptes d’un sol bloc , que produiria grans corrents 
de Foucault s‘utilitzen làmines fines, de manera que els corrents queden confinats a 
regions molt més petites. 

Q46: 
 
a) B = 0,1t (T) 
b) 5·10-4 V 
 
Q47: 
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Q48: 
 

 
 
 
 
 
 
Q49:  
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Q50: 
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Q51: 
 

 
 
Q52:  
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Q53: 
 

 
Q54: 
 

 
 
Q55:  
 
a) les espires que envolten la barra es poden veure com un 
solenoide que crearà un camp magnètic com el de la figura.  
 
La barra es mourà endavant i endarrere. 
 
 
b) Existirà una fem induïda en els intervals en què hi hagi una 
variació de flux magnètic. 
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Q56:  
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Q57:  
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Q58: 
 

 
 
Q59: 
 

 
 
Q60:  
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Q61: 
L’espectròmetre de masses fa entrar partícules carregades, com per exemple ions, dins 
un camp magnètic uniforme. Quan les partícules carregades i amb una velocitat 
coneguda entren dins del camp magnètic constant, a partir de la trajectòria, en podem 
calcular la massa. Un feix de ions compost per 20Ne+ i 22Ne+ (que foren els primers 
isòtops naturals trobats) entra en l’espectròmetre de masses de la figura. La velocitat 
dels ions és 1,00 × 105ms–1 i el camp magnètic de l’espectròmetre de 0,23 T, 
perpendicular al paper. 
a) Expliqueu raonadament quin tipus de trajectòria descriu cada un dels ions dins del 
camp. Quin treball realitzarà la força que exerceix el camp magnètic en aquesta 
trajectòria? 
b) Calculeu a quina distància del punt d’entrada impactarà cada un dels ions. 
DADES: m(ió 22Ne+) = 22,0 u; m(ió 20Ne+) = 20,0 u; Q(ió 22Ne+)=Q(ió 20Ne+) = 
1,60 × 10–19 C; 1 u = 1,66 × 10–27 kg. 
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Q62: 
Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic constant de 
0,50 T que forma un angle de 60° respecte de la normal a l’espira. 
a) Calculeu el flux magnètic que travessa l’espira. S’indueix una forca electromotriu en 
l’espira dins el camp magnètic? Justifiqueu la resposta. 
En un moment determinat el camp magnètic disminueix tal com mostra la Figura 52. b) 
Calculeu la forca electromotriu induïda en l’espira. 
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Q63: 
Una espira triangular de l = 4,0 m de costat com la de la figura es troba inicialment (t = 
0,0) situada a una distancia de 6,0 m d’una regió on hi ha un camp magnètic B 
perpendicular al pla del paper i cap endins. 
Indiqueu l’expressió de la FEM induïda a l’espira quan aquesta s’endinsa a la regió on 
hi ha el camp magnètic. Determineu el valor de B sabent que, per a t = 4,0 s, la FEM 
induïda es E = 160 V. 
Representeu gràficament la FEM induïda E = E(t) entre t = 0,0 i t = 8,0 s. Indiqueu en 
cada instant el sentit del corrent induït a l’espira. 
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Q64:  
Un camp magnètic penetra perpendicularment en una bobina de 2000 espires quadrades 
i 2,5 cm de costat. Aquest camp varia tal com mostra la Figura 54: 
a) Determineu l’equació que relaciona el flux magnètic que passa a traves de la bobina 
amb el temps en dos dels intervals (de 0,0 a 5,0 s i de 5,0 a 8,0 s) que es veuen en la 
Figura 54. 
b) Calculeu la tensió induïda (FEM) a la bobina en cada un dels intervals: de 0,0 a 5,0 s, 
de 5,0 a 8,0 s i de 8,0 a 10,0 s, que es veuen en la Figura 54. 
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Q65: 
Un petit generador esta format per una bobina de 200 espires que pot girar tallant les 
línies del camp magnètic d’un imant fix. La superfície del quadrat que forma la bobina i 
que es travessat per les línies del camp magnètic de manera perpendicular en el moment 
en que el flux es màxim, te 16 cm2. L’imant crea un camp magnètic constant de 2·10-4 T 
en la zona que travessa la bobina i aquesta gira amb una freqüència de 25 Hz. 
a) Representeu la forca electromotriu generada en funció del temps per un període 
complet. Assenyaleu clarament en la gràfica els valors extrems d’aquesta forca 
electromotriu i el valor del temps en que es donen. 
b) Enviem el corrent generat en un dispositiu similar al de l’apartat anterior al primari 
d’un transformador que te 10 voltes. Suposem que la FEM eficaç que arriba a aquest 
primari es de 0,05 V. Calculeu el nombre de voltes que son necessàries en el secundari 
per a obtenir 2,5 V eficaços. Calculeu també la intensitat eficaç que ha d’arribar al 
primari per tal que en el secundari hi circulin 20 mA. 
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Q66: En una regió de l’espai hi ha un camp magnètic constant dirigit cap a l’interior del 
paper. En aquesta regió entren dos electrons amb la mateixa rapidesa i la mateixa 
direcció, però movent-se en sentits contraris, tal com indica la figura. 

 
a) Dibuixeu la forca magnètica que actua sobre cada electró quan entra en la regió on hi 
ha el camp magnètic. Justifiqueu i dibuixeu les trajectòries dels dos electrons i indiqueu 
el sentit de gir. 
b) Eliminem aquest camp magnètic i el substituïm per un altre camp magnètic, de 
manera que els electrons no es desvien quan entren en aquesta regió. Dibuixeu com 
hauria de ser aquest nou camp magnètic. Justifiqueu la resposta. 

Nota: No es valida la resposta 0B  
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Q67: Trobem una aplicació de la inducció electromagnètica en els aparells de soldadura 
elèctrica. En un d’aquests aparells desmuntat veiem dues bobines com les d’un 
transformador. La bobina primària té 1000 espires i la secundària en té 20. En la bobina 
secundària, feta d’un fil molt més gruixut, és on va connectat l’elèctrode per a fer la 
soldadura. Sabem, per les especificacions tècniques impreses en la màquina, que pel 
circuit secundari circula una intensitat de corrent de 100 A. Determineu: 
a) La tensió del circuit secundari quan es connecta la màquina, és a dir, quan es 
connecta el circuit primari a una tensió alterna de 220 V. 
b) La intensitat que circula pel circuit primari i la potència consumida per la màquina.  
Nota: Negligiu qualsevol tipus de dissipació d’energia. 
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Q68: Sobre una forca conductora com la de la figura adjunta, llisca una barra metàl·lica 
amb un moviment vibratori harmònic simple al voltant de la posició d’equilibri x0 = 1 
m, segons l’equació de moviment següent (totes les magnituds estan expressades en el 
sistema internacional, SI): 

x(t) = x0 – 0,3 sin(32t) 

 
Tot el conjunt es troba dins un camp magnètic uniforme, perpendicular al pla de la forca 
i en el sentit d’entrada al pla del paper, de mòdul B = 0,5 T. 
a) Quin valor té el flux de camp magnètic a través de la superfície compresa entre la 
barra metàl·lica i la part tancada de la forca en l’instant t = 0? Quina és l’expressió 
d’aquest flux en funció del temps? 
b) Determineu la força electromotriu del corrent induït en funció del temps. Obteniu-ne 
el valor màxim 
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Q69 Una vareta metàl·lica es desplaça a una velocitat constant v = 6 m/s sobre una forca 
conductora dins un camp magnètic uniforme, B = 0,25 T, perpendicular al pla i en sentit 
sortint: 
Si suposem que la resistència de la vareta és de 30 Ω i que la de la forca és negligible, 
calculeu: 
 

 
a) La força electromotriu del corrent induït en el circuit i expliqueu raonadament el 
sentit de la circulació del corrent. 
b) La intensitat del corrent que circula pel circuit i la força que cal fer sobre la vareta, en 
mòdul, direcció i sentit, per a mantenir la velocitat constant sobre la forca. 
Nota: Llei d’Ohm, I = V/R. 
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Q70: Per la paret que teniu al darrere de l’aula on feu l’examen, entren protons amb una 

trajectòria horitzontal i a una velocitat 
16 ·  10·00,2  smiv p . Dins de l’aula hi ha 

un camp magnètic horitzontal el valor del qual és TjB   500,0 . Determineu: 
a) la força causada pel camp magnètic que actua sobre els protons quan entren en la 
zona on hi ha aquest camp magnètic 
b) El radi de la trajectòria circular dels protons dins de l’aula i indiqueu si aquests 
protons impactaran contra les persones que estan assegudes a l’aula 

Dades: Càrrega del protó: 1,60 × 10–19 C Massa del protó: 1,67 × 10–27 kg  
Nota: Negligiu el pes del protó. 
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Q71: Un fil conductor rectilini de longitud l = 5 m i massa m = 100 g es troba situat 

paral·lelament al terra (pla xy), sobre l’eix x, i sota l’acció d’un camp magnètic 

uniforme. 
a) Determineu el mòdul, la direcció i el sentit del camp magnètic que fa que es 

mantingui suspès en l’aire quan un corrent I = 0,3 A circula pel fil des de les x negatives 

cap a les x positives. 
b) Si ara enrotllem el fil per a crear una espira circular i la situem de manera que el seu 

pla sigui paral·lel al pla xy, calculeu la FEM que indueix sobre l’espira un camp 

magnètic variable jtitB  )10cos(  )10[cos(1,0    .Justifiqueu la resposta. 

Dades: L’acceleració de la gravetat és 9,8 m·s–2 
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Q72: Uns electrons que es mouen horitzontalment travessen un selector de velocitats 
format per un camp magnètic de 0,040 T dirigit cap avall i un camp elèctric de 250 V/m 
perpendicular al camp magnètic i a la direcció de moviment dels electrons.  
a) Dibuixeu i anomeneu les forces que actuen damunt l’electró quan és dins del selector 
de velocitats. Calculeu la velocitat dels electrons que travessaran el selector sense 
desviar-se.  

b) Dins del selector un electró té una velocitat   10·25,1 4 iv   m·s–1 en el moment en què 

es desactiva el camp elèctric sense modificar el camp magnètic. Indiqueu la freqüència 

de rotació, el radi, el pla de gir i el sentit de gir del moviment circular uniforme d’aquest 

electró. 

Dades: Qelectró = –1,60·10–19 C melectró = 9,11·10–31 kg 

Nota: Considereu negligible l’efecte de la força gravitatòria. 
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Q73: En la figura es mostren tres fils conductors rectilinis i infinitament llargs, 
perpendiculars al pla del paper, per cadascun dels quals circula una mateixa intensitat de 
corrent de 0,30 A en el sentit que va cap a dins del paper. Aquests tres conductors estan 
situats en tres vèrtexs d’un quadrat de 0,20 m de costat. 
a) Representeu en un esquema els camps magnètics, en el vèr- tex C, generats pels 
conductors A i B, i també el camp total. Calculeu el mòdul del camp magnètic total en 
aquest punt. 
b) Representeu la força total sobre el conductor C i calculeu el mòdul de la força que 
suporten 2,00 m del conductor que passa per C. 
Nota: El mòdul del camp magnètic a una distància r d’un fil infinit pel qual circula una 
intensitat I és: 
 

 
2

0

r

I
B




 , on μ0 = 4·10-7 T·m·A-1 
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Q74: Un grup d’alumnes disposa de bobines de 1 000 i de 500 espires, nuclis de ferro 
laminats i connectors, en quantitats suficients. A partir d’una tensió eficaç de 220 V i 
d’una intensitat eficaç d’1,00 A, volen obtenir una tensió final de 110 V de valor eficaç. 
a) Feu un esquema i expliqueu raonadament quin muntatge cal fer. Especifiqueu 
clarament on estarà connectat el circuit primari i on estarà connectat el circuit secundari.  
b) Calculeu els valors màxims de la tensió i la intensitat en el circuit primari. Quina 
intensitat circula a la part del circuit que es troba a 110 V?  
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Q75: Dues partícules carregades es mouen en el pla del paper a la mateixa velocitat per 
una zona en què hi ha un camp magnètic uniforme de valor 4,50·10–1 T perpendicular al 
pla i que surt del paper (vegeu la figura). Part de les trajectòries descrites per les 
càrregues són les que es veuen també en la figura. La partícula Q1 té una massa de 
5,32·10–26 kg i la partícula Q2, de 1,73·10–25 kg. La magnitud de cadascuna de les 
càrregues és la mateixa, 3,20·10–19 C, i la força magnètica que actua sobre elles també té 
el mateix mòdul, que és 1,01·10–12 N.  
a) Expliqueu raonadament el signe que tindrà cadascuna de les càrregues. Calculeu la 
velocitat d’aquestes càrregues.  
b) Calculeu els radis de les trajectòries de cada partícula i la freqüència (Hz) del 
moviment de Q2. 
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Q76: Un fil infinit que porta un corrent de 2 A es troba a 5,0 cm de distància del centre 
d’una espira circular de 2,0 cm de diàmetre que 
transporta 500 mA.  
Calculeu el vector del camp magnètic al centre de 
l’espira produït pel fil infinit i el vector del camp 
magnètic al centre de l’espira que produeix la mateixa 
espira. 
Quin és el valor del camp magnètic total al centre de 
l’espira? Si volem un camp magnètic total B = 0 al 
centre de l’espira, quin ha de ser el valor de la nova 
intensitat que hi circuli? 
Dada: μ0 = 4·10-7 T·m·A-1 
Nota: El mòdul del camp magnètic a una distància r 
d’un fil infinit pel qual circula una intensitat I és: 

 
2

0

r

I
B





,  on r és la distància al fil conductor. El mòdul 

del camp magnètic al centre d’una espira de corrent de 

radi R és: 
 

2
0

R

I
B
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Q77: En un selector de velocitats, un protó es mou en la direcció x en una regió amb 
camps creuats, on E = 2,00·105 N/C j i B = 3,00·103 G k. 
a) Dibuixeu un esquema dels camps i també de les forces que actuen sobre el protó. 
Quina és la velocitat del protó si no es desvia de la seva trajectòria rectilínia? 
b) Mentre el protó es mou sense desviar-se interrompem el camp elèctric. Calculeu el 
radi de curvatura de la trajectòria del protó.  
Dades: 1 T = 104 G Càrrega del protó, Qprotó = 1,60·10–19 C; Massa del protó, mprotó = 
1,67·10–27 kg 
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Q78: En una zona de l’espai hi ha un camp magnètic uniforme de 0,40 T. En aquesta 
regió hi ha una espira circular de 200 cm2 d’àrea que gira a 191 rpm (revolucions per 
minut), tal com indica la figura.  
a) Si en l’instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l’espira, expresseu 
l’equació del flux magnètic que travessa l’espira en funció del temps.  
b) Quina és la força electromotriu (FEM) màxima generada per l’espira? 
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Q79: Un canó electrònic que dispara electrons els accelera, mitjançant un camp elèctric 
uniforme generat per dues plaques metàl·liques (A i B), des del repòs fins a una 
velocitat de 2,00·106 m·s–1 (figura 1). Dins del canó, els electrons inicien el recorregut a 
la placa A i viatgen cap a la placa B, per on surten horitzontalment cap a la dreta per un 
petit orifici. Les dues plaques són paral·leles i estan separades per 4,00 cm. 
a) Calculeu la diferència de potencial entre les dues plaques i indiqueu quina placa té el 
potencial més alt i quina té el potencial més baix. Dibuixeu la figura 1 i representeu-hi 
les línies de camp elèctric entre les dues plaques. 
b) Més endavant, els electrons passen entre dues altres plaques, que generen un camp 
elèctric uniforme de 500 N·C–1 vertical cap amunt (figura 2). Calculeu l’acceleració dels 
electrons quan estiguin sota l’acció d’aquest camp elèctric i les dues components de la 
velocitat en sortir del recinte on hi ha el camp elèctric.  
Dades: |e| = 1,6·10–19 C; me = 9,11·10–31 kg.  
Nota: Considereu negligible el camp gravitatori. 
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Q80: Una espira magnètica es troba situada en el pla YZ, té un radi R = 5 cm i 
transporta un corrent de 10 A.  
a) Calculeu el mòdul del camp magnètic en el centre de l’espira 
(en μT).  
b) Quin sentit ha de tenir el corrent elèctric que circula per 
l’espira perquè el camp magnètic en el centre vagi en el sentit 
positiu de l’eix x?  
Dada: μ0 = 4π·10−7 T·m·A–1.  
Nota: El mòdul del camp magnètic creat per una espira 
magnètica en un punt de l’eix x és: 

 

 
 
 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  38/41 

Q81: En una zona de l’espai hi ha un camp magnètic uniforme de valor B=2,00 k mT. 
Un electró, un neutró i un protó hi entren per l’origen de coordenades a la mateixa 
velocitat v = 5,00j m·s–1.  
a) Determineu el mòdul de la força que actua sobre cada partícula i indiqueu el tipus de 
moviment que fa cadascuna.  
b) A continuació, situem paral·lelament a l’eix Y, a 3,00 mm de l’origen de 
coordenades, un fil infinit pel qual circula un corrent I. Determineu el valor del corrent 
del fil que fa que el protó segueixi una trajectòria rectilínia. Considereu que el mòdul 

del camp magnètic creat per aquest fil infinit és: 
R

I
B



2

0  , en què μ0 = 4π·10−7 N·A−2 i 

R és la distància al fil conductor.  
 
Dades: Càrrega elèctrica del protó, qprotó = 1,60·10−19 C. Càrrega elèctrica de l’electró, 
qelectró = −qprotó. 
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Q82: 
Una partícula α es llança en la direcció de l’eix X a una velocitat v= 8,00·105i m·s–1 i en 
presència d’un camp magnètic perpendicular B= 1,20k T. 
a) Determineu la força magnètica que actua sobre la partícula i dibuixeu la trajectòria 
que seguirà dins del camp magnètic, així com els vectors velocitat, camp magnètic i 
força magnètica. Indiqueu en quin sentit gira la partícula. 
b) Calculeu el radi de gir de la partícula i la freqüència del moviment circular en MHz.  
Dades: mα = 6,64·10–27 kg. qprotó = 1,60·10–19 C. 
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Q83:  Per un fil recte molt llarg circula un corrent d’1,5 A 
en el sentit positiu de la direcció y, seguint la línia x = –3,0 
cm. Un altre fil amb les mateixes característiques, pel qual 
també circula un corrent d’1,5 A en el sentit positiu de la 
direcció y, segueix la línia x = 3,0 cm, com mostra la 
figura. 
a) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en x 
= 0 i feu un esquema que justifiqui el resultat. 
b) Calculeu el camp magnètic (mòdul, direcció i sentit) en 
x = 5,0 cm i feu un esquema que justifiqui el resultat.  
Dada: μ0 = 4π·10−7 T·m·A–1.  
Nota: El mòdul del camp magnètic creat per un fil 
conductor infinit pel qual circula una intensitat de corrent I 

és: 
r

I
B



2

0  , en què r és la distància al fil conductor. 
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Q84: La figura mostra l’esquema d’un relé. 
Quan circula un corrent elèctric per la bobina, 
l’extrem inferior de l’imant (nord) és atret per la 
bobina i el moviment es transmet per un pivot, 
de manera que es tanca el circuit B. 
a) Especifiqueu clarament quin ha de ser el 
sentit del corrent elèctric a la bobina perquè 
s’activi el relé (i es tanqui el circuit B) i 
dibuixeu les línies del camp magnètic generat 
per la bobina en aquesta situació. 
b) En unes proves observem que el mecanisme 
no fa prou força per a tancar el contacte. 
Indiqueu quin efecte tindria sobre el dispositiu cadascuna de les modificacions següents:  
1) Augmentar la intensitat del corrent que circula per la bobina.  
2) Situar un material ferromagnètic al nucli de la bobina.  
3) Fer passar per la bobina un corrent altern en comptes d’un corrent continu. 

 


