
• Introducció
Un conductor és un material en el qual algunes de les partícules 
carregades es poden moure lliurement; aquestes partícules són els 
portadors de càrrega del conductor. Per exemple, podem pensar 
en un metall com una estructura de ions positius localitzats en 
posicions de xarxa fixes, i entre aquests es distribueixen els 
electrons lliures. La càrrega del conjunt dels electrons lliures és 
igual i oposada a la càrrega del conjunt dels ions, i en resulta un 
material neutre. Els electrons lliures es poden moure entre la 
xarxa de ions, i constitueixen els portadors de càrrega en el 
metall. 

• Corriente y movimiento de cargas. Densidad de corriente
Un corrent elèctric consisteix en un flux de partícules carregades. 
La intensitat I del corrent elèctric caracteritza la càrrega que flueix 
a través d'un element de circuit:

 I  =  dt
dQ

El sentit del corrent correspon amb el sentit de la velocitat 
d'arrossegament v dels portadors de càrrega positius. En el SI la 
intensitat I s'expressa en amperes (A). La densitat de corrent j és 
el flux de càrrega en un punt interior d'un medi conductor:

j = nqv
en què n és el nombre de portadors de càrrega per unitat de 
volum i v és la velocitat de desplaçament o arrossegament dels 
portadors de càrrega que és contant, ja que els successius xocs 
dels portadors de càrrega en el metall amb els ions de la xarxa fan 
que la seua velocitat de desplaçament siga de mitjana constant. 
Si j és uniforme, el seu mòdul j ve donat per::

  
j =

I
S

i en el cas general:

    

€ 

I = j ⋅dS
S∫

Per conveni es pren com a sentit del corrent elèctric el dels 
portadors de càrrega positius. En el cas en el qual els portadors 
de càrrega siguen negatius, el sentit del corrent és contrari al 
sentit de moviment dels portadors de càrrega negatius.

• Llei d'Ohm. Conductivitat, resistivitat i resistència
Per a un conductor a temperatura constant, la llei d'Ohm 
estableix que el quocient entre la diferència de potencial V que hi 
ha entre dos punts d'un conductor i el corrent elèctric I que 
circula pel conductor és una constant coneguda com a resistència 
elèctrica, R:

  
V
I

= R ⇒ V = RI

En aquest cas es diu que el conductor és òhmic. En el SI, la 
resistència R s'expressa en ohms  (Ω).
Per a un conductor de longitud l i secció S, la llei d'Ohm es pot 
escriure en la forma:

  j  =  
R S
l   E  =  ρ

1   E  =  σ E

en què σ = 1/ρ és la conductivitat del material i ρ és la seua  
resistivitat. σ s’expressa en Ω-1m-1. Es compleix:

 R  =  
S
ρ l 

Per als metalls, la resistivitat augmenta quan augmenta la 
temperatura. La llei d'Ohm es pot escriure de forma general:

j = σE

i la velocitat d'arrossegament per als electrons s'escriu:

    
v = −

σ
en

E

• Resistències en sèrie i en paral·lel
Per a resistències connectades en sèrie, la resistència equivalent 
es calcula mitjançant:

Req  =  ∑
i

 Ri

i per a resistències connectades en paral·lel:

 
Req
1

  =  ∑
i

 Ri

1

• Aspectes energètics del corrent elèctric. Llei de Joule
Per a mantenir un corrent elèctric és necessari un 
subministrament d'energia, ja que les càrregues han de ser 
accelerades pel camp elèctric. L'energia per unitat de temps o 
potència requerida per a mantenir un corrent s'obté com a P = 
IV. En el SI, la potencia P  s'expressa en watts (W). Per a 
conductors que obeeixen la llei d'Ohm V = RI i, per tant:

    
P = IV = IR2 =

V2

R
(ley de Joule)
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