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Tema 0 . Pr inc ip is  f í s ics  de ls    
           semiconductors

El tema està dedicat a presentar una introducció sobre l’anàlisi dels diferents  tipus  de 
sòlids, la teoria de bandes, les  propietats  elèctriques  dels  semiconductors, els  diferents 
tipus de conducció en semiconductors i els dispositius semiconductors. 

En primer lloc es comenten els  diferents  tipus d’enllaços  i de sòlids, amb la distinció, 
fonamentalment, entre sòlids  iònics, covalents  i metàl·lics, i s’introdueix el model 
d’electrons  lliures  per a metalls  i el concepte de densitat d’estats  i la distribució de 
Fermi-Dirac.

S’analitza la diferència entre els  conductors, aïllants  i semiconductors  depenent de la 
seua estructura de bandes  i la separació entre les  bandes  de valència i de conducció. 
Quan els  àtoms s’enllacen entre si en la matèria condensada, els  seus  nivells 
d’energia es  reparteixen en bandes. En el zero absolut, els  aïllants  i els 
semiconductors  tenen una banda de valència totalment plena, separada per un 
interval buit d’energia, d’una banda de conducció buida. No obstant això, en el cas 
dels  semiconductors  l’interval buit entre aquestes dues  bandes  és  aproximadament 
d’1 eV. Els  conductors  tenen bandes de conducció parcialment plenes. També es 
distingeix entre semiconductor intrínsec i semiconductor extrínsec. En aquest últim 
cas, l’addició de petites  concentracions d’impureses  al semiconductor pot canviar 
dràsticament les seues  propietats elèctriques. Si s’hi afegeixen impureses  donadores 
s’obté un semiconductor tipus n, mentre que si s’hi afegeixen impureses  receptores  el 
resultat és  un semiconductor extrínsec de tipus p. En aquest punt és important 
introduir l’equació del semiconductor o llei d’acció de masses, equació essencial en l’estudi de 
semiconductors  i dispositius  semiconductors, així com la condició de neutralitat 
elèctrica.

A continuació es  descriuen els fenòmens  de transport de càrregues  que apareixen en 
els semiconductors, siga com a conseqüència de l’aplicació de camps  elèctrics 
(corrent d’arrossegament ), siga per l’existència de gradients  de concentració dels 
portadors  (corrent de difusió). Els  conceptes  de velocitat d’arrossegament, densitat de 
corrent i conductivitat que s’estableixen són anàlegs  als  introduïts  per a conductors 
metàl·lics en el tema de corrent elèctric, amb la diferència que en aquell cas  els 
portadors  són electrons lliures, mentre que en un semiconductor poden ser electrons 
(càrregues negatives) i buits (càrregues positives).

L’últim apartat del tema està dedicat als  dispositius  semiconductors. Es  presenten 
d’una manera introductòria les  característiques  bàsiques  del díode i del transistor. 
Comencem estudiant la unió p-n, tant en polarització directa com en polarització 
inversa, ja que aquest tipus  d’unió és  la base per a la construcció de díodes  i 
transistors. S’hi inclouen les  seues  característiques  bàsiques  de funcionament com 
són els  corrents  d’electrons  i buits, les  característiques  tensió-corrent en un díode, i 
les tensions  i corrents  en un transistor. També s’analitzen unes  quantes  aplicacions 
d’aquests dispositius.
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Tema 1 . Cinemàt ica

La mecànica estudia el moviment i la seua relació amb les  causes  que el produeixen i 
és  la branca de la física més  antiga i, sens  dubte, també la més elaborada. Els  seus 
models  s'han portat a altres  camps, fins  i tot fora de la física; ací rau el seu interès 
com a fonament per a entendre altres parcel·les científiques i tècniques. 

Resulta convenient descriure primer el moviment, sense considerar les  causes  que el 
generen, àmbit al qual es  dedica la part de la mecànica coneguda com cinemàtica. A 
aquest estudi es  dedica aquest tema, i considerarà el cas  de la cinemàtica de la 
partícula o punt material, és  a dir, un cos  la grandària i la forma del qual no tenen 
importància en la resolució d'un problema mecànic determinat.

En aquest tema es  repassen conceptes  com el vector de posició, el vector 
desplaçament i la velocitat i acceleracions mitjanes  i instantànies. Un aspecte 
important que cal tenir en compte és  que el vector velocitat és  un vector tangent a la 
trajectòria de la partícula en cada punt. Analitzarem les  components  intrínseques  de 
l'acceleració: acceleració tangencial i acceleració normal o centrípeta. L'acceleració 
tangencial té en compte la variació del mòdul del vector velocitat amb el temps, 
mentre que l'acceleració normal expressa la variació de la direcció del vector 
velocitat amb el temps. L'acceleració normal està dirigida cap al centre de curvatura 
de la trajectòria en cada punt i és  inversament proporcional al radi de curvatura 
d'aquesta trajectòria. Òbviament, per a un moviment rectilini no hi ha acceleració 
normal i per a un de circular el radi de curvatura de la trajectòria és constant.

Seguidament estudiarem el moviment rectilini i alguns  casos  particulars, com el 
moviment rectilini uniforme en el qual l'acceleració és  nul·la i la velocitat constant, i 
el moviment rectilini uniformement accelerat, caracteritzat perquè l'acceleració és 
constant. Un altre tipus  de moviment d'interès que també estudiem en aquest tema 
és  el moviment circular, en el qual s'analitzen els  conceptes de velocitat i acceleració 
angulars  i la seua relació amb la velocitat i l’acceleració lineals. Com a exemples 
s’estudien el moviment circular uniforme i el moviment circular uniformement 
accelerat. Una qüestió important que hem de tenir en compte són les  relacions 
vectorials  entre la velocitat angular, la velocitat lineal, l'acceleració angular i 
l'acceleració lineal.

El tema finalitza amb l'estudi del moviment parabòlic, com és  el moviment d'un 
projectil, que permet veure com, per a la seua anàlisi, es  pot descompondre un 
moviment, en aquest cas  en dues  dimensions, com la superposició de dos  moviments 
unidimensionals  independents  en dues  direccions  perpendiculars. Qüestions  com 
l'abast i l'altura màxima també són analitzades.

És  important tenir en compte en tot el desenvolupament del tema que el moviment 
és  un concepte relatiu i, per tant, s’ha de referir sempre a un sistema particular de 
referència, triat per l'observador. 
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Tema 2 . Dinàmica

En aquest tema s'estudia la dinàmica, és  a dir, la part de la mecànica que analitza les 
relacions entre el moviment i les  causes  que el produeixen, és  a dir, les  forces. En 
física, les  causes  de les  interaccions entre els  cossos, estiguen o no en contacte, siguen 
pròxims  o llunyans, es  descriuen mitjançant forces. El tema comença amb una breu 
descripció de diferents  tipus  de forces (de contacte, de fregament, normal, de tensió, 
de llarg abast, etc.) i de les  forces  fonamentals  de la natura (interaccions  gravitatòria, 
electromagnètica, forta i dèbil). 

Seguidament es  presenten les  tres  lleis  de Newton, que estan establides  en termes  de 
la força i la massa. Aquestes lleis  són la llei de la inèrcia, l'equació fonamental de la 
dinàmica i el principi d'acció i reacció. Un aspecte important que cal tenir en 
compte és  que el concepte de sistema de referència inercial és  fonamental per a les 
lleis  del moviment de Newton. La segona llei de Newton, que relaciona força, massa 
i acceleració, és  una llei fonamental de la natura, la relació bàsica entre força i 
moviment i, igual que la primera llei, només  és  vàlida per a sistemes  de referència 
inercials. Quant a la tercera llei de Newton, és  important comprendre que les  forces 
d'acció i reacció estan aplicades  a cossos  diferents, raó per la qual, encara que són 
iguals i oposades, no s'equilibren.

Com a exemple de força de gran interès  s'estudia la força gravitatòria –una de les 
forces  fonamentals  de la natura–, la llei de la gravitació universal i l'exemple més 
conegut d'atracció gravitacional, el pes, és  a dir, la força amb què la Terra atrau a un 
objecte. 

Un apartat de gran importància en aquest tema és l'aplicació de les  lleis  de Newton a 
la resolució de problemes de dinàmica. S'analitzen problemes  amb corrioles, plans 
inclinats, tensions i cordes, fregament, corbes  peraltades, etc., deixant clar el 
procediment general de com s’han de resoldre aquests  problemes. És  important 
analitzar exemples  en els  quals  la magnitud de la força normal exercida sobre un cos 
no sempre és  igual al seu pes. En tots  els  casos  és  necessari examinar amb precisió les 
relacions entre les  forces  i el moviment produït. En la resolució de problemes  és 
indispensable dibuixar correctament el diagrama de cos lliure en el qual es  mostra el cos 
en estudi sol, lliure del seu entorn, amb els  vectors  corresponents  a totes  les  forces  que 
actuen sobre el cos.

El tema finalitza amb l'estudi de dos conceptes de gran importància en física, com 
són els  moments  lineal i angular així com les  seues  lleis  de conservació. És  necessari 
comprendre que la segona llei de Newton també es pot expressar en termes del 
moment lineal, de fet, la força neta que actua sobre una partícula és  igual a la 
rapidesa de canvi del seu moment lineal. Aquesta expressió de la segona llei de 
Newton que relaciona la força neta aplicada sobre un cos  i el seu moment lineal és  la 
que cal utilitzar quan s'analitzen, per exemple, els sistemes de massa variable.
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Tema 3 . Trebal l  i  energ ia

En aquest tema es  tracten dos  dels  conceptes  més importants  de la física, treball i 
energia, que aniran apareixent en tots els  temes  del programa de l’assignatura. La 
importància del concepte d’energia sorgeix de la llei de conservació de l’energia: 
l’energia és una quantitat que es  pot convertir d'un tipus  d’energia a un altre, però 
no pot crear-se ni destruir-se.

En primer lloc es  defineix el treball efectuat per una força, tant en el cas  que la força 
és  constant i el moviment rectilini com en el cas  general de força variable i moviment 
curvilini general. Un altre concepte important és la potència, que no és  una altra 
cosa que la rapidesa amb què es  fa treball. El concepte de treball permet, al seu torn, 
definir l’energia cinètica i obtenir el teorema de l’energia cinètica que indica que el 
treball efectuat per la força neta sobre una partícula és igual al canvi de l’energia 
cinètica de la partícula. És  important assenyalar que l’energia cinètica és  l’energia 
que té un objecte a causa del seu moviment i que, pel fet de moure’s, és capaç de 
produir un treball que modifica la seua energia cinètica.

A continuació s’estudien les  forces conservatives  i no conservatives  i s’introdueix 
l’energia potencial, que no està associada al moviment d'una partícula sinó, com en 
el cas  d’una força gravitatòria, està associada amb la posició de la partícula en el 
camp gravitatori. Un altre exemple d'energia potencial d’interès és  l’energia 
potencial elàstica. Per al cas  de forces  conservatives  s’introdueix el principi de 
conservació de l’energia mecànica, que és una de les lleis  fonamentals  de la natura. 
És  important assenyalar que, quan un sistema realitza treball sobre un altre, es 
transfereix energia entre els  dos sistemes, que hi ha moltes  formes d’energia i que si 
l’energia d'un sistema es  conserva, la seua energia total no canvia encara que una 
part pot ser que canvie de forma o naturalesa, i passar d'un tipus a un altre. La 
generalització de la llei de conservació de l’energia quan sobre el sistema actua 
també forces  no conservatives  –per a les  quals  no hi ha una energia potencial– és 
immediata.

És  important indicar que una manera de transferir energia (absorbida o cedida) d’un 
sistema és  intercanviar treball amb l’exterior. Si aquesta és  l'única font d’energia 
transferida (l’energia també es  pot transferir quan hi ha un intercanvi de calor entre 
un sistema i el seu entorn a causa d'una diferència de temperatura, com es  veurà en 
el tema «Calor i temperatura»), la llei de conservació de l'energia s'expressa dient 
que el treball realitzat sobre el sistema per les forces  externes  és igual a la variació 
experimentada per l’energia total del sistema. Aquest és  el teorema treball-energia i 
és un instrument poderós per a estudiar una àmplia varietat de sistemes.

L’últim apartat del tema se centra en l’estudi dels xocs, tant elàstics com inelàstics.
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Tema 4 . Calor i  temperatura

La termodinàmica és  la part de la física que es  dedica a l’estudi de les 
transformacions d’energia en què intervenen calor, treball mecànic i altres  aspectes 
de l’energia, així com la relació que hi ha entre transformacions  i les propietats  de la 
matèria. El tema comença introduint el concepte de temperatura i d’equilibri tèrmic, 
juntament amb el principi zero de la termodinàmica, els  termòmetres  i les escales  de 
temperatura, així com el termòmetre de gas  a volum constant. La calor és  l’energia 
transferida entre un sistema i el seu entorn (o voltants), deguda únicament a una 
diferència de temperatura entre aquest sistema i alguna part del seu entorn. Així 
doncs, sempre que en un sistema hi ha una diferència de temperatures, es  produeix 
un flux de calor des  de la regió més calenta a la més  freda, fins  que les temperatures 
s’igualen. 

Després d’estudiar la dilatació tèrmica es presenta l’equació dels gasos  ideals  i es  fan 
alguns  problemes  sobre gasos. El gas ideal és  un model idealitzat que funciona millor 
a pressions  molt baixes  i altes  temperatures, quan les  molècules  del gas estan molt 
separades i en moviment ràpid. 

Seguidament s’estudia la capacitat calorífica i la calor específica. La capacitat 
calorífica d’una substància es  defineix com l’energia tèrmica que es  necessita per a 
augmentar un grau la temperatura de la substància. 

En l’estudi dels  canvis  de fase s’introdueix el concepte de calor latent de fusió i de 
vaporització. Una qüestió important que cal puntualitzar és  que la temperatura es 
manté constant durant un canvi de fase, com la fusió del gel o l’ebullició de l’aigua. 

Finalment s’analitzen els fenòmens  de transmissió de la calor, sobretot per 
conducció, pel seu interès  en enginyeria. És  evident que aquest fenomen és de gran 
interès en la construcció a l’hora de plantejar, per exemple, l’aïllament tèrmic dels 
habitatges. S’acostuma a classificar els  diferents  processos  de transmissió de la calor 
en tres modes  o mecanismes  bàsics, si bé és  cert que sovint apareixen 
simultàniament. En la transmissió de la calor per conducció, el flux de calor té lloc 
per la transmissió de l’energia tèrmica des  de les  molècules  de més  energia cinètica 
de translació (més  temperatura) a les  de menys  energia cinètica (menys  temperatura) 
sense que es  produïsca transport de massa. En primer lloc s’estudia la llei de Fourier, 
analitzant diversos  problemes  de conductivitat en règim estacionari com el cas  del 
mur, tant simple com compost, l’esfera i el cilindre. A continuació s’introdueixen els 
processos de transmissió de la calor per convecció i radiació, sense entrar en molt de 
detall. La convecció és  un procés que té lloc en un líquid o un gas a conseqüència del 
moviment real de les  partícules escalfades  en el seu interior. La radiació tèrmica és 
emesa per tots  els  cossos  com a resultat de la seua temperatura. Aquesta radiació 
s’emet en totes  les  direccions, es  propaga a la velocitat de la llum i quan «xoca» 
contra un altre cos pot ser reflectida, transmesa o absorbida per aquest.
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Tema 5 . Termodinàmica

En aquest tema s’analitzen conceptes  fonamentals  d’aquesta branca de la física, com 
són els  sistemes  termodinàmics, variables  i funcions d’estat, tipus de transformacions, 
etc., i es formulen el primer i segon principi de la termodinàmica. 

A més de calor, hi pot haver una transferència d’energia entre un sistema i el seu 
entorn mitjançant el treball, que no és una altra cosa que l’energia transferida entre 
un sistema i el seu entorn per mètodes  que no depenen de la diferència de 
temperatura. Encara que l’energia es  pot transferir en forma de treball mitjançant 
diferents  tipus  de forces  (elèctriques, magnètiques, etc.), en aquest tema es  tractarà el 
treball mecànic efectuat per les  forces  que exerceix un sistema sobre el seu entorn i 
viceversa, i es considerarà el cas  particular del treball fet per la força de pressió d’un 
fluid que desplaça un èmbol. 

Després d’esmentar les funcions i equacions  d’estat, s’introdueix el primer principi 
de la termodinàmica que assenyala que en tot procés  en què se cedeix calor al 
sistema i aquest fa un treball, l’energia total transferida a aquest sistema és  igual al 
canvi en la seua energia interna. Així doncs, l’energia interna s’introdueix a partir 
del primer principi, i es  relaciona amb els  conceptes  de calor i treball. El primer 
principi no és  sinó una manera més d’enunciar el principi de conservació de 
l’energia i reflecteix els  resultats de molts  experiments  que relacionen el treball fet 
per un sistema o sobre un sistema, la calor que s’ha afegit o es  lleva, i l’energia interna 
del sistema. Un aspecte important que cal remarcar és el càlcul del treball i els 
diagrames  pV per a un gas, en què es  calcularà el treball per a processos  quasiestàtics 
isocors, isòbars i isoterms en el cas d’un gas ideal. 

A continuació s’estudien les capacitats  calorífiques  i les  calors  específiques  dels  gasos, 
tant a volum constant com a pressió constant, i la relació de Mayer entre les  dues, 
així com el procés adiabàtic d’un gas ideal. 

Seguidament s’estudien les màquines tèrmiques  i l’enunciat del segon principi de la 
termodinàmica, així com el rendiment de les  màquines  tèrmiques i frigorífiques, per 
a passar seguidament a l’estudi del cicle de Carnot. Tant des  d’una perspectiva 
pràctica com teòrica, el cicle de Carnot té una gran importància, ja que una 
màquina tèrmica que opere amb aquest cicle ideal reversible estableix un límit 
superior per als rendiments de totes les màquines. 

Finalment s’introdueix el concepte de temperatura termodinàmica, així com el 
d’entropia i es  calculen variacions d’entropia en diferents  processos  termodinàmics. 
El tema conclou amb l’estudi de la relació entre entropia, irreversibilitat i segon 
principi de la termodinàmica, i s’indica que l’entropia de l’Univers  augmenta en tots 
els processos reals.
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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.

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

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



Alonso, M., Finn, E. J., Física (Addison-Wesley 
Iberoamericana, Wilmington, 1995).  Cap. 21, 
25.

Carnero, C., Aguiar, J., Carretero, J., Problemas 
de Física, Vol. 2 (Ágora, Málaga, 1997).

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.
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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.
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