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Tema 7 . Corrent e lèctr ic  

Aquest tema està dedicat a l’estudi del corrent elèctric, és  a dir, a l’estudi del 
moviment de la càrrega elèctrica d’una regió a una altra. El tema comença amb una 
descripció de la naturalesa del corrent elèctric, en què s’introdueixen els  conceptes 
d’intensitat i densitat de corrent. La intensitat de corrent és una magnitud escalar 
que representa la càrrega que flueix a través  de la secció d’un conductor per unitat 
de temps, mentre que la densitat de corrent és  una magnitud vectorial el flux de la 
qual a través  d’una determinada superfície és  precisament la intensitat del corrent. 
Un aspecte important és  l’expressió que relaciona la densitat de corrent amb 
magnituds microscòpiques  d’aquesta, com són el nombre de portadors  de càrrega 
per unitat de volum, la càrrega de cada portador i la seua velocitat d’arrossegament 
o desplaçament.

Seguidament s’estudia la llei d’Ohm i s’introdueix el concepte de resistència i les 
expressions  per a la resistència equivalent de resistències  en sèrie i en paral·lel. 
Utilitzant l’expressió del vector densitat de corrent s’arriba a una equació vectorial 
per a la llei d’Ohm que relaciona els  vectors  densitat de corrent i camp elèctric 
aplicat mitjançant la conductivitat o la seua inversa, la resistivitat. És  important 
presentar alguns valors  numèrics de la conductivitat (o de la resistivitat) per a 
conductors, semiconductors  i aïllants, així com assenyalar que mentre que la 
resistivitat d’un conductor metàl·lic augmenta amb la temperatura, la d’un 
semiconductor disminueix quan la temperatura s’incrementa. 

L’existència d’un corrent elèctric a través de conductors  que constitueixen un circuit 
elèctric implica una dissipació d’energia en forma de calor per efecte Joule, per la 
qual cosa per a mantenir un corrent són necessaris  altres  elements  que aporten 
energia elèctrica al circuit. Aquesta és  la funció dels  generadors, dispositius  capaços 
de transformar algun tipus d’energia en energia elèctrica, i que vénen caracteritzats 
per la seua força electromotriu. 

Per a acabar es  descriu breument la utilització dels  amperímetres i voltímetres  com a 
instruments de mesura d’intensitats i diferències de potencial en diferents muntatges.

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE 	
 FONAMENTS FÍSICS DE L’ENGINYERIA I  

AUGUSTO BELÉNDEZ  VÁZQUEZ                         DEPARTAMENT DE FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES  I TEORIA DEL SENYAL                       UNIVERSITAT D’ALACANT


