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Tema 6 . Camp elèctr ic

Aquest tema està dedicat a l’electrostàtica, és  a dir, a l’estudi del camp i el potencial 
elèctrics  originats  per càrregues elèctriques o distribucions  contínues  de càrregues  en 
repòs. Es  comença amb una breu discussió sobre el concepte de càrrega elèctrica i la 
naturalesa elèctrica de la matèria, incidint especialment en la conservació i 
quantització de la càrrega, per a passar a la presentació de la llei de Coulomb, llei 
experimental que descriu la força entre dues  càrrega elèctriques  fixes puntuals. 
Posteriorment s’introdueix el concepte de camp elèctric i la seua representació 
mitjançant línies  de camp o línies de força. El principi de superposició es  dedueix de 
l’observació que cada càrrega produeix el seu propi camp elèctric, independentment 
de totes  les  altres  càrregues  presents  al seu voltant, i que el camp resultant és  la suma 
vectorial dels camps individuals.

Sovint es  presenten situacions  en què un gran nombre de càrregues  estan tan 
pròximes  que la càrrega total es  pot considerar distribuïda contínuament en l’espai, i 
llavors  és  necessari utilitzar una densitat de càrrega per a descriure una distribució 
d’un gran nombre de càrregues  discretes. S’introdueixen les  densitats  volumètrica, 
superficial i lineal de càrrega. En aquest context es  mostren uns  quants  exemples de 
com es  calcula el camp elèctric a causa de diversos  tipus  de distribucions  contínues 
de càrrega (segment rectilini, anell i disc). A continuació s’analitza el moviment de 
càrregues puntuals  en camps elèctrics, en particular en camps uniformes, tant si la 
càrrega incideix amb una velocitat paral·lela com perpendicular a la direcció del 
camp.

Igual que la força gravitatòria entre dues  masses, la força elèctrica entre dues 
càrregues puntuals  està dirigida al llarg de la línia que uneix les  dues  càrregues  i 
depèn de la inversa del quadrat de la seua separació. Com la força gravitatòria, la 
força elèctrica entre càrregues en repòs  és  conservativa i hi ha una funció d’energia 
potencial associada amb aquesta força. Diem que el camp electrostàtic és 
conservatiu. L’energia potencial per unitat de càrrega es  denomina potencial elèctric, 
i a continuació s’obté el potencial degut tant a una càrrega puntual com a diverses 
distribucions  contínues  de càrrega. Convé destacar que no es  pot parlar de potencial 
absolut en un punt de l’espai, sinó només  de diferència de potencial entre dos  punts. 
Si volem parlar de potencial elèctric en un punt donat, hem de prendre 
arbitràriament, com a valor de referència, el potencial en un punt determinat. A 
partir de la relació del camp elèctric i el potencial s’indica com es  pot calcular l’un si 
es  coneix l’altre. Així mateix, s’introdueixen les  superfícies equipotencials  com les 
superfícies  que tenen el mateix potencial en tots  els  seus  punts i es  comprova com en 
cada punt d’una superfície equipotencial el camp elèctric és  perpendicular a la 
superfície, és  a dir, les  línies  del camp elèctric són perpendiculars a les superfícies 
equipotencials. 

Són fonamentals  l’estudi del flux del camp elèctric i la llei de Gauss  que relaciona el 
camp elèctric que hi ha en els  punts d’una superfície tancada amb la càrrega neta 
tancada dins seu.
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La llei de Gauss  es dedueix de la llei de Coulomb i és una de les  quatre equacions  de 
Maxwell de l’electromagnetisme. Aquesta llei proporciona un mètode pràctic per al 
càlcul del camp elèctric corresponent a distribucions  de càrrega senzilles  que tinguin 
una certa simetria (esferes, cilindres, línies, plans, etc.), usant el concepte de 
superfície gaussiana.

A partir dels  conceptes  anteriorment exposats, en el tema s’estudien els  conductors 
en equilibri electrostàtic. Es  pot definir un conductor com un material en el qual les 
càrregues elèctriques  es  poden moure lliurement. Usant la llei de Gauss  es  dedueix 
que la càrrega i el camp elèctric en l’interior d’un conductor en equilibri electrostàtic 
són nuls, de manera que si el conductor està carregat la seua càrrega ha d’estar en la 
superfície. També utilitzant la llei de Gauss  s’obté el valor del camp elèctric en punts 
exteriors pròxims  a la superfície del conductor, expressió coneguda com a teorema 
de Coulomb, comprovant que en la superfície del conductor el camp elèctric és 
normal a aquesta. També es  mostra com el potencial elèctric és  constant en tots  els 
punts  d’un conductor en equilibri electrostàtic i, per tant, que la seua superfície és 
una superfície equipotencial. D’especial interès  és  l’estudi del comportament d’un 
conductor quan se situa en un camp elèctric extern, i també el «poder de les 
puntes» (camp elèctric més  intens a prop dels  punts  del conductor de menor radi de 
curvatura, com en les  vores  o zones  punxegudes) o el concepte de ruptura dielèctrica, 
és  a dir, el fenomen pel qual molts  materials no conductors  s’ionitzen en camps 
elèctrics  molt elevats  i es converteixen en conductors. La magnitud del camp elèctric 
per al qual té lloc la ruptura dielèctrica en un material es  coneix com a resistència 
dielèctrica. Finalment resulta interessant estudiar alguns sistemes de conductors, 
sobretot els  que contenen buits  en els quals hi ha col·locats  altres  conductors 
analitzant el concepte de pantalla elèctrica.

L’última part del tema es  dedica a l’estudi de la capacitat, els  condensadors, els 
dielèctrics  i l’energia electrostàtica. S’introdueix el concepte de capacitat d’un 
conductor i d’un condensador, dispositiu útil per a emmagatzemar càrrega i energia, 
format per dos  conductors  molt propers, però aïllats  l’un de l’altre, que connectats  a 
una diferència de potencial, tal com una bateria, adquireixen càrregues  iguals  i 
oposades. S’estudien diferents  tipus  de condensadors  com el de làmines 
planoparal·leles, el cilíndric i la pilota. S’analitza l’emmagatzematge d’energia que es 
produeix durant la càrrega d’un condensador i s’introdueix el concepte de densitat 
d’energia d’un camp electrostàtic. L’energia emmagatzemada en un camp elèctric és 
igual a la que es  necessita per a establir el camp. Altres  qüestions a estudiar són 
l’associació de condensadors  i les  variacions  en la capacitat, el camp, el potencial i la 
càrrega elèctrica d’un condensador quan s’introdueix entre les  seues  làmines  un 
material dielèctric, depenent si el condensador està aïllat o no. És important fer 
esment que la funció del dielèctric situat entre les  plaques d’un condensador no és 
només  la d’augmentar-ne la capacitat, sinó que també proporciona un mitjà mecànic 
per a separar els  dos conductors, que han d’estar molt propers  i augmenta la 
resistència a la ruptura dielèctrica en el condensador pel fet que la resistència 
dielèctrica d’un dielèctric és generalment més gran que la de l’aire.

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


