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Tema 6.- CAMP ELÈCTRIC 
 

1.-En dos vèrtexs contigus d’un quadrat d’1 m de costat es tenen càrregues elèctriques positives 
de 2 x 10-6 C i en els altres dos de 5 x 10-6 C. Trobeu el camp elèctric i el potencial en el centre del 
quadrat. 

 
2.-Dues càrregues de signes contraris i de 10-8 C estan situades a una distància de 10 cm en el 

buit formant un dipol elèctric. Determineu la intensitat del camp elèctric que el dipol produeix en 
els punts següents. (a) A una distància de 5 cm de la càrrega positiva en la prolongació del segment 
que uneix les càrregues. (b) En un punt d’aquest segment a 4 cm de la càrrega positiva. (c) En un 
punt que equidiste 10 cm d’ambdues càrregues. 

 
3.-Hi ha un camp elèctric uniforme entre dues plaques paral·leles amb càrregues oposades. 

S’allibera un electró des del repòs sobre la superfície de la placa negativa i arriba a la superfície de 
la placa oposada, col·locada a una distancia d = 2.0 x 10-2 m de l’altra, en un interval de temps t = 
15 ns. (a) Calculeu la intensitat del camp elèctric i (b) la velocitat de l’electró quan arriba a la 
segona placa. (c) Quina és la diferència de potencial que hi ha entre les plaques? 

 
4.-Un electró de massa m = 9.1 x 10-31 kg i de càrrega elèctrica q = -1.6 x 10-19 C es projecta a 

l’interior d’un camp elèctric uniforme I = 2000 N/C amb una velocitat inicial v0 = 106 m/s 
perpendicular al camp. (a) Trobeu les equacions del moviment de l’electró. (b) Quant s’haurà 
desviat l’electró si ha recorregut 1 cm sobre l’eix OX, suposant que aquest eix determina la direcció 
d’entrada de l’electró? 

 
5.-Un anell de radi a té una càrrega q distribuïda uniformement al llarg de la seua 

circumferència. Calculeu el camp elèctric i el potencial elèctric en punts al llarg de l’eix 
perpendicular que passa pel centre de l’anell, en funció de la distància a aquest centre. 

 
6.-Calculeu el camp elèctric i el potencial creats per: (a) una línia de longitud L carregada amb 

una densitat lineal de càrrega constant λ (I i V en punts de la seua mediatriu); (b) una línia infinita 
carregada amb una densitat lineal de càrrega constant λ. 

 
7.-Una càrrega positiva està distribuïda uniformement en un volum esfèric de ràdio R sent ρ la 

densitat de càrrega per unitat de volum. Determineu el valor del camp elèctric. 
 
9.-Una esfera de ràdio R posseeix una densitat volumètrica de càrrega proporcional a la 

distància al centre ρ = Ar per a r ≤ R i ρ = 0 per a r > R, sent A una constant. Trobeu: (a) El valor de 
la constant A si la càrrega total de l’esfera és Q; (b) el camp elèctric tant a l’interior com en 
l’exterior de la distribució de càrrega. 

 
10.-En cadascun dels tres plans indefinits x = - 2, x = 0, x = 2 m, hi ha una distribució de 

càrrega superficial σ1 = 2 C/m2, σ2 = 4 C/m2, σ3 = -3 C/m2 respectivament. Trobeu el camp elèctric 
i el potencial en tot l’espai, prenent com a origen de potencials x = 0 m. 

 
11.-Siguen dues esferes conductores concèntriques de radis a < b. La interior està a un 

potencial V1 i l’exterior a un potencial V2. Determineu la càrrega sobre cadascuna d’aquestes. 



12.-Considereu dues esferes concèntriques i aïllades de radis a i b sent a < b, estant la de radi a 
descarregada i la de radi b amb una càrrega total Q sobre la seua superfície. Es connecta l’esfera 
interior a terra sense tocar gens l’exterior. Quina serà la càrrega que s’indueix en l’esfera de radi a ? 
Quin serà el potencial en els punts compresos entre les dues esferes? 

 
13.-Dues superfícies esfèriques concèntriques, d’espessor menyspreable i radis R1 = 5 cm i R2 = 

10 cm, es col·loquen a potencials V1 = 30000 V i V2 = 18000 V, respectivament. A continuació es 
connecta la superfície interna a terra. A quin potencial queda l’externa?  

 
14.-Una esfera conductora, de radi R1 i carrega Q s’uneix mitjançant un fil conducte, de 

capacitat negligible, a una altra esfera de radi R2 (R2 < R1), inicialment descarregada. Suposant que 
les esferes estan prou allunyades entre si perquè els fenòmens d’influència entre ambdues siguen 
negligibles, calculeu: (a) Les carregues Q1 i Q2 de cadascuna de les esferes. (b) El potencial. (c) 
Densitat superficial de càrrega en cada esfera. (d) Repetiu el problema suposant que la distància 
entre els centres de les dues esferes és d. 

 
15.-Una làmina de coure d’espessor b, s’introdueix dins de les làmines planes d’un 

condensador. La làmina de coure es troba situada exactament a la meitat de la distancia d entre les 
plaques. Quina és la capacitat del condensador abans i després d’introduir la làmina? 

 
16.-Les làmines d’un condensador pla estan separades d = 5 mm i tenen una superfície S = 2 

m2. Entre aquestes s’introdueixen dos dielèctrics, un amb espessor 2 mm i permitividad relativa 5, 
l’altre de 3 mm i permitividad relativa 2. El condensador es carrega a 3.54 x10-5 C. Calculeu: (a) El 
camp elèctric en cada dielèctric. (b) La diferència de potencial entre les làmines del condensador. 
(c) La capacitat del condensador. 

 
17.-Donat el sistema de la figura, calculeu l’energia emmagatzemada per cada condensador si 

la diferència de potencial entre els punts A i B és V = 20 V, sent C = 4 µF. 
 

 
 
18.-Dos condensadors en paral·lel tenen una energia de 9 x 10-4 J quan entre les seues 

armadures s’estableix una diferència de potencial de 5.000 V. Quan els mateixos condensadors es 
connecten en sèrie i s’estableix la mateixa diferència de potencial entre les armadures extremes, 
l’energia és de 2 x 10-4 J.  Trobeu les seues capacitats. 

 
19.-En un condensador de plaques paral·leles d’àrea S i una separació d, una bateria carrega les 

plaques comunicant-los una diferència de potencial V0, llavors es desconnecta la bateria i 
s’introdueix una placa de dielèctric amb espessor d. Calculeu l’energia abans i després d’introduir el 
dielèctric. 

 
20.-(a) Calculeu l’energia emmagatzemada en una esfera conductora de ràdio R i amb càrrega 

total Q. (b) Quina seria l’energia emmagatzemada si es tractara d’una esfera no conductora de ràdio 
R i càrrega Q uniformement distribuïda en tot el seu volum? 
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