
• Introducció
Les primeres observacions de l'atracció elèctrica van ser fetes pels 
grecs antics. Aquests van observar que si es fregava l'ambre, 
aquest atreia petits objectes com brins o plomes. Certament, la 
paraula elèctric procedeix del vocable grec assignat a l'ambre, 
elektron.

Naturalesa elèctrica de la matèria. Càrrega elèctrica
La càrrega elèctrica és una propietat fonamental de la matèria. Hi 
ha dos tipus de càrrega: positiva i negativa. Dos cossos amb el 
mateix tipus de càrrega es repel·leixen, mentre que si tenen 
diferent tipus de càrrega, s'atrauen entre si.

Quantització i conservació de la càrrega elèctrica
La càrrega elèctrica apareix sempre com a múltiple d'una càrrega 
fonamental o quàntum elèctric, el valor del qual és: 

e = 1.602177 x 10-19 C
que és la càrrega de l'electró, en valor absolut.
En tots els processos observats en la natura, la càrrega neta o 
total d'un sistema aïllat roman constant.

• Llei de Coulomb: Força elèctrica entre càrregues puntuals
La llei de Coulomb expressa la força elèctrica F que exerceix una 
càrrega puntual q sobre una altra càrrega puntual q':

 F = K 
r2
qq'

 ur

en què r és el vector que amb origen en q i final en q' i ur = r/r. 
K és la constant:

K = 1/4!εo = 9 x 109 N C-2 m2

Aquesta força és de tipus invers del quadrat de la distància, és 
atractiva entre càrregues de signe diferent i repulsiva entre 
càrregues del mateix signe.

• Campo elèctric

Camp elèctric d'una càrrega puntual
Hi ha un camp elèctric en qualsevol regió en què una càrrega 
elèctrica experimenta una força, la qual es deu a la presència 
d'altres càrregues en aquesta regió. El camp elèctric E produït per 
una distribució de càrrega és la força F exercida per la distribució 
sobre una partícula de prova dividida pel valor de la carrega q de 
la partícula de prova:

 E = q
F          F = qE

Per a una càrrega puntual:

 E = K 
r2
q

 ur

en què ur és un vector unitari que va de la carrega q al punt on 
s'avalua el camp E. 

Principi de superposició
Per a calcular el camp elèctric creat per un sistema de càrregues 
puntuals se sumen els camps elèctrics que crearien cadascuna de 
les càrregues del sistema per separat.

Línies del camp elèctric
Les característiques espacials d'un camp elèctric poden il·lustrar-
se amb línies de força o línies de camp elèctric, que són tangents 
en cada punt a la direcció de E en aquest punt. 
Les línies de camp elèctric parteixen de les càrregues positives i 

van a parar a les càrregues negatives. Un camp uniforme té la 
mateixa intensitat, direcció i sentit en tots els punts de l'espai i 
es representa per línies de camp rectilínies, paral·leles i 
equidistants.

Camp elèctric creat per una distribució contínua de càrrega

Per a una distribució contínua de càrrega (en volum, superfície 
o línia) el camp elèctric es calcula mitjançant

 E = K ∫ 
r2
dq

 ur
    

Com a exemple d'aplicació es pot obtenir el camp creat per un 
anell i per un disc en punts dels seus eixos o el camp creat per 
un segment rectilini en punts de la seua mediatriu.

Movimiento de cargas en un campo eléctrico
Moviment de càrregues en un camp elèctric
Si la força elèctrica és l'única que afecta una partícula de massa 
m i carrega q, la segona llei de Newton dóna per a l'acceleració 
a = qE/m. Quan una partícula es mou en un camp elèctric 
uniforme, el seu moviment és descrit per la cinemàtica del 
moviment sota acceleració constant. Particular té interès 
estudiar el moviment d'una càrrega que entra en una regió en 
què hi ha un camp elèctric uniforme perpendicular al vector 
velocitat de la càrrega. 

• Energia potencial elèctrica i potencial elèctric
La força elèctrica entre dues càrregues està dirigida al llarg de la 
línia que uneix les dues càrregues i depèn de la inversa del 
quadrat de la seua separació, el mateix que la força gravitatòria 
entre dues masses. Com la força gravitatòria, la força elèctrica 
és conservativa. Hi ha, per tant, una funció energia potencial 
associada amb la força elèctrica. Si se situa una càrrega de prova 
en un camp elèctric, la seua energia potencial és proporcional a 
aquesta càrrega. L'energia potencial per unitat de càrrega és una 
funció de la posició en l'espai de la càrrega i es denomina 
potencial elèctric.
La força elèctrica és conservativa. L'energia potencial d'una 
partícula de prova en el camp creat per diverses partícules fixes 
qi està donada per:

 Ep = Kq ∑
i

 ri

qi

            
(prenent l'origen d'energies potencials en l'infinit).
El potencial elèctric d'una carrega q es defineix com:

 V = q
Ep

          Ep = qV

En el SI, el potencial s'expressa en volts (V):
1 V = 1 J/C

Potencial elèctric d'una càrrega puntual
Per a una càrrega puntual (amb origen de potencials en l'infinit):

 V = K r
q

Per a un sistema de partícules carregades (amb origen de 
potencials en l'infinit):

 V = K ∑
i

 ri

qi
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Potencial elèctric d'una distribució contínua de càrrega 
Per a una distribució contínua de càrrega:

 V =  K  ∫ r
dq

Aplicant aquesta equació es pot calcular el potencial, per 
exemple, d'un anell carregat en el seu eix.

Diferència de potencial 
La diferència de potencial ∆V  entre dos punts 1 i 2 està 
relacionada amb el treball W fet pel camp elèctric

W = - ∆Ep = Ep1 - Ep2 = q(V1 - V2) = - q∆V
Tenim:

      
ΔV = V2 −V1 = − E ⋅dl

1

2
∫

La diferència de potencial V1 - V2 és el valor negatiu del treball 
per unitat de càrrega fet pel camp elèctric sobre una càrrega de 
prova positiva quan aquesta es desplaça del punt 1 al punt 2. La 
diferència de potencial ∆V és també el treball positiu per unitat 
de càrrega que cal fer contra el camp elèctric per a desplaçar la 
càrrega d'1 a 2.

• Relació entre el potencial elèctric i el camp elèctric
Es compleix aquesta relació entre el camp elèctric I i el 
potencial elèctric V: 

dV = -E.dl

Les línies del camp elèctric assenyalen el sentit en el qual 
disminueix el potencial. Si es coneix l'expressió de E, es pot 
obtenir el potencial V en un punt P per mitjà de la integral de 
línia d'E:

 V = - ∫
∞

P
 E⋅dl

Si es coneix V, el camp E  es pot determinar per mitjà del 
gradient de V:

E = - grad V  = - ∇V
Si el camp elèctric és constant en direcció (per exemple, la de 
l'eix X):

  
Ex = −

dV
dx

Si el potencial només depèn del mòdul de r (és a dir, de r):

  
E = −

dV
dr

Superfícies equipotencials
Les superfícies que tenen el mateix potencial elèctric en els seus 
punts, és a dir, V = constant, es coneixen com a superfícies 
equipotencials. Les línies de camp són perpendiculars a les 
superfícies equipotencials. Per a una càrrega puntual les 
superfícies equipotencials són superfícies esfèriques 
concèntriques amb la càrrega.

• Flux del camp elèctric. Llei de Gauss
Es defineix el flux del camp elèctric a través d'una superfície S 
com la integral de superfície del vector camp elèctric estesa a 
tota la superfície:

 ΦE  =  ∫
S
  E⋅dS

Quan es calcula el flux a través d'una superfície tancada, a 
aquesta se la denomina superfície gaussiana. Les línies de 
camp poden ser utilitzades per a visualitzar el flux a través de la 
superfície. El flux total pot ser positiu, negatiu o zero. Quan és 
positiu, el flux és ixent i quan és negatiu, és entrant.
La llei de Gauss estableix que el flux elèctric a través d'una 
superfície tancada és igual a la càrrega elèctrica neta tancada dins 
de la superfície dividida per ε0:

 ΦE  =  ε0

q
          ∫

S
  E⋅dS  =  ε0

q

Càlcul del camp elèctric mitjançant la llei de Gauss
La llei de Gauss pot ser utilitzada per a calcular el camp elèctric 
produït per distribucions de càrrega que tinguen una alta simetria 
com a línies infinites, plans o esferes. El pas crucial d'aquest 
procés és la selecció de la superfície gaussiana.

• Propietats dels conductors
Experimentalment es comprova que determinades substàncies 
tenen la propietat de permetre el moviment de càrregues 
elèctriques a través seu, mentre que altres impedeixen aquest 
flux. Les primeres reben el nom de conductors i les del segon 
tipus aïllants o dielèctrics. Són conductors els metalls i els seus 
aliatges, les solucions aquoses d'àcids, bases i sals, etc. De tots 
aquests només es consideraran els conductors metàl·lics, els 
quals estan formats per ions positius que ocupen posicions fixes 
per a donar lloc a la xarxa cristal·lina i els electrons que s'han 
desprès dels àtoms metàl·lics circulen de manera lliure i 
desordenada a l'interior del conductor per a donar lloc a una 
espècie de “gas d'electrons” que és el responsable dels fenòmens 
de conducció elèctrica.

Propietats generals dels conductors en equilibri electrostàtic
(i) El camp elèctric a l'interior d'un conductor en equilibri 
electrostàtic és nul.
(ii) La càrrega elèctrica neta d'un conductor en equilibri 
electrostàtic es troba sobre la seua superfície.
(iii) El camp elèctric en la superfície d'un conductor en equilibri 
electrostàtic és normal a la superfície.
(iv) La superfície d'un conductor en equilibri electrostàtic és una 
superfície equipotencial.

Camp elèctric en les proximitats d'un conductor en equilibri 
electrostàtic
El camp elèctric en punts molt pròxims a la superfície d'un 
conductor és perpendicular a la seua superfície i val:

  
E =

σ
ε0

que es coneix com a teorema de Coulomb. Aquest és el camp 
creat per tota la càrrega del conductor i es pot considerar suma del 
camp creat per un petit disc d'àrea dS i el creat per la resta el 
conductor. El camp E1 creat per un petit disc en punts pròxims 
és:

  

€ 

E1 =
σ

2ε0
 

així doncs, el camp E2 creat per la resta de les càrregues 
superficials del conductor és llavors:

  

€ 

E2 =
σ

2ε0

de manera que E = E1 + E2.

Conductors en un camp elèctric
Quan se situa un conductor en un camp elèctric s'ha d'anul·lar el 
camp en el seu interior perquè s'arribe a l'equilibri electrostàtic. 
Això dóna lloc a una reordenació de les càrregues del conductor 
de manera que creen un camp elèctric a l'interior del conductor 
que compense el camp aplicat.

Ruptura dielèctrica i efecte de puntes
Molts materials no conductors s'ionitzen en camps elèctrics molt 
alts i es converteixen en conductors. Aquest fenomen es 
denomina ruptura dielèctrica i el límit dielèctric d'un aïllant és 
el valor màxim del camp elèctric, Emax,  , que pot haver-hi en 
aquest material sense que es produïsca la seua ruptura dielèctrica. 
Aquest valor del camp també es coneix com a resistència 
dielèctrica. Quan ocorre la ruptura dielèctrica, les molècules del 
material s'ionitzen i el material comença a conduir. En un 
material gasós com l'aire Emax ≈  3 x 1 06 V/m aquest efecte va 



acompanyat d'una emissió lluminosa deguda a la recombinació 
dels electrons amb les molècules ionitzades, fenomen que es 
coneix com a descàrrega en arc. 
Quan un conductor té forma no esfèrica, la seua superfície és 
equipotencial però la densitat superficial de càrrega i el camp 
elèctric justament en l'exterior del conductor varien d'un punt a 
un altre. El camp elèctric és més intens en els punts propers a les 
regions del conductor de menor radi de curvatura (efecte de 
puntes). Si el conductor té puntes de radi de curvatura molt petit, 
la ruptura del dielèctric que l'envolta pot produir-se amb 
potencials relativament baixos. Els parallamps extrauen la càrrega 
d'un núvol pròxim abans que el potencial del núvol arribe a un 
valor destructivament gran.

• Capacitat
Un conductor que té una carrega Q i un potencial V, té una 
capacitat:

  

€ 

C =
Q
V

• Condensadors 
Un condensador és un dispositiu elèctric utilitzat en els circuits 
per a emmagatzemar càrrega i energia elèctrica. Està format per 
dues plaques conductores amb una diferència de potencial  ∆V 
entre les dues. La capacitat d'un condensador és:

  
C =

Q
ΔV

En el SI, la capacitat es mesura en farads (1 F = 1 C/V). La 
capacitat depèn del disseny geomètric del condensador i de la 
naturalesa del dielèctric que hi ha entre les seues plaques o 
armadures. Per a un condensador de làmines planoparal·leles amb 
buit entre les plaques:

  
C =

ε0S
d

Condensadors en sèrie i en paral·lel
La capacitat equivalent d'un conjunt de condensadors connectats 
és la capacitat d'un únic condensador que, quan s'utilitza en lloc 
del conjunt, produeix el mateix efecte extern. La capacitat 
equivalent de diversos condensadors en sèrie és:

 Ceq = 
∑
i

(1/Ci)
1

Per a diversos condensadors en paral·lel la capacitat equivalent 
del sistema es calcula mitjançant l'equació:

 Ceq =  ∑
i

 Ci

• Energia electrostàtica
L'energia d'un condensador és l'energia potencial de les 
càrregues que hi ha en les seues plaques:

 U = 
2
1 

C
Q2

  =  
2
1 CV2 =  

2
1 QV

Quan s'associa aquesta energia amb el camp elèctric, la densitat 
d'energia uE en l'espai ocupat pel camp (en el buit) és:

 uE =  
2
1 ε0E2

En un medi material n'hi ha prou de substituir ε0 per ε . 
L'energia elèctrica total U en un volum V  es calcularà 
mitjançant la integral:

 U  =  ∫
V
  uE dV

• Dielèctrics
Propietats electrostàtiques dels dielèctrics
Quan s'introdueix un dielèctric entre les armadures d'un 
condensador en què hi havia el buit entre les plaques, la 
capacitat augmenta de manera que:

C = εrC0 

mentre que la diferència de potencial i el camp elèctric 
disminueixen:

V = V0/εr                E = E0/εr

Hi ha dielèctrics apolars i polars. En els primers, les seues 
molècules no tenen moment dipolar elèctric, mentre que en els 
segons, les molècules tenen un moment dipolar elèctric 
permanent.
Quan es col·loca un dielèctric apolar en un camp elèctric, els 
seus àtoms o molècules es converteixen en dipols elèctrics que 
s'orienten en la direcció del camp elèctric. Si el dielèctric és 
polar, els seus moments dipolars permanents s'orienten 
paral·lels al camp exterior.
Quan els dipols elèctrics d'una substància s'alineen de manera 
espontània (substàncies ferroelèctriques) o a causa de l'acció 
d'un camp elèctric extern, diem que la substància està 
polaritzada.
Un dielèctric polaritzat té càrregues sobre la seua superfície, i 
llevat que la polarització siga uniforme, també en el seu volum. 
Aquestes càrregues de polarització, però, estan congelades en 
el sentit que estan lligades als àtoms o molècules i no tenen 
llibertat de moviment en el dielèctric. En un conductor, les 
càrregues sí que són capaces de moure's amb llibertat i es 
denominen càrregues lliures.


