
Exercicis de magnetisme PAU 
 

1 
 

1) Una espira circular de 4,0 cm de radi es troba en repòs en un camp magnètic 
constant de 0,50 T que forma un angle de 60° respecte de la normal a l’espira. 
 

 

Calculeu el flux magnètic que travessa l’espira. S’indueix una forca 
electromotriu en l’espira dins el camp magnètic? Justifiqueu la resposta. 
b) En un moment determinat el camp magnètic disminueix tal com mostra la 
figura. 
Calculeu la forca electromotriu induïda en l’espira. 

2) Una espira triangular de l = 4,0 m de costat com la de la figura es troba 
inicialment (t = 0,0) situada a una distancia de 6,0 m d’una regió on hi ha un 
camp magnètic B perpendicular al pla del paper i cap endins. 
 

 

Indiqueu l’expressió de la FEM induïda a l’espira quan aquesta s’endinsa a la 

regió on hi ha el camp magnètic. Determineu el valor de B sabent que, per a t = 

4,0 s, la FEM induïda és E = 160 V. 

b) Representeu gràficament la FEM induïda E = E(t) entre t = 0,0 i t = 8,0 s. 

Indiqueu en cada instant el sentit del corrent induït a l’espira. 
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3) Un camp magnètic penetra perpendicularment en una bobina de 2 000 

espires quadrades i 2,5 cm de costat. Aquest camp varia tal com mostra la 

figura següent: 

 

a) Determineu l’equació que relaciona el flux magnètic que passa a través de la 

bobina amb el temps en dos dels intervals (de 0,0 a 5,0 s i de 5,0 a 8,0 s) que 

es veuen en la figura. 

b) Calculeu la tensió induïda (FEM) a la bobina en cada un dels intervals: de 

0,0 a 5,0 s, de 5,0 a 8,0 s i de 8,0 a 10,0 s, que es veuen en la figura. 

4) Un petit generador està format per una bobina de 200 espires que pot girar 

tallant les línies del camp magnètic d’un imant fix. La superfície del quadrat que 

forma la bobina i que és travessat per les línies del camp magnètic de manera 

perpendicular en el moment en què el flux és màxim, té 16 cm2. L’imant crea 

un camp magnètic constant de 2 × 10–4 T 

en la zona que travessa la bobina i aquesta gira amb una freqüència de 25 Hz. 

a) Representeu la força electromotriu generada en funció del temps per un 

període complet. Assenyaleu clarament en la gràfica els valors extrems 

d’aquesta força electromotriu i el valor del temps en què es donen. 

b) Enviem el corrent generat en un dispositiu similar al de l’apartat anterior al 

primari d’un transformador que té 10 voltes. Suposem que la FEM eficaç que 

arriba a aquest primari és de 0,05 V. Calculeu el nombre de voltes que són 

necessàries en el secundari per a obtenir 2,5 V eficaços. Calculeu també la 

intensitat eficaç que ha d’arribar al primari per tal que en el secundari hi circulin 

20 mA. 
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5) En una regió de l’espai hi ha un camp magnètic constant dirigit cap a l’interior 

del paper. En aquesta regió entren dos electrons amb la mateixa rapidesa i la 

mateixa direcció, però movent-se en sentits contraris, tal com indica la figura. 

a) Dibuixeu la força magnètica que actua sobre cada electró quan entra en la 

regió on hi ha el camp magnètic. Justifiqueu i dibuixeu les trajectòries dels dos 

electrons i indiqueu el sentit de gir. 

b) Eliminem aquest camp magnètic i el substituïm per un altre camp magnètic, 

de manera que els electrons no es desvien quan entren en aquesta regió. 

Dibuixeu 

com hauria de ser aquest nou camp magnètic. Justifiqueu la resposta. 

Nota: No és vàlida la resposta B⟶ = 0. 

 

 

6) Una espira rectangular es troba prop d’un fil conductor rectilini infinit pel qual 

circula una intensitat de corrent I cap avall, tal com mostra la figura. 

 

 

a) Si la intensitat de corrent I és constant, dibuixeu el camp magnètic creat pel 

fil conductor en la regió on es troba l’espira. Es tracta d’un camp magnètic 

constant? Justifiqueu la resposta. 
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b) Si el conductor i l’espira no es mouen, però la intensitat de corrent que 

circula pel conductor varia amb el temps tal com indica el gràfic, expliqueu 

raonadament si s’indueix o no corrent en l’espira en els intervals de temps 

següents: de 0 a 20 s, de 20 a 80 s i de 80 a 120 s. En quin dels tres intervals 

de temps el corrent induït és més gran? Justifiqueu la resposta. 

 

7) Un ciclotró que accelera protons té un camp magnètic de 9,00 × 10–3 T, 

perpendicular a la velocitat dels protons, que descriuen una trajectòria circular 

de 0,50 m de radi. 

Calculeu: 

a) La freqüència del moviment circular dels protons en el ciclotró. 

b) L’energia cinètica dels protons accelerats i la longitud d’ona de De Broglie 

que tenen associada. 

DADES: Qprotó = 1,60 × 10–19 C; 

mprotó = 1,67 × 10–27 kg; 

h = 6,62 × 10–34 J s. 

8) Un electró es llança des del punt P i passa successivament per les regions A 

i B. A la regió A, un camp elèctric constant fa que l’electró es mogui amb un 

moviment rectilini i una acceleració uniforme cap a la dreta. A la regió B, el 

camp elèctric també és constant i està dirigit cap avall. 
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a) Quina direcció i quin sentit té el camp elèctric a la regió A? Quin tipus de 

moviment realitza l’electró a la regió B? Sabem que la regió A fa 5,00 cm de 

llarg i que el camp elèctric en aquesta regió és E = 40,0 × 103NC–1. 

b) Calculeu la diferència de potencial entre l’inici i el final de la regió A i 

l’energia cinètica que guanyarà l’electró en travessar-la. 

DADA: Qelectró = –1,60 × 10–19 C. 

9) Un espectròmetre de masses consta d’un selector de velocitats i d’un recinte 

semicircular. En el selector de velocitats hi ha un camp elèctric i un camp 

magnètic, perpendiculars entre si i en la direcció de la velocitat dels ions. En 

entrar al selector, els ions d’una velocitat determinada no es desvien i entren 

a la zona semicircular, on només hi ha el camp magnètic perpendicular a la 

velocitat, que els fa descriure una trajectòria circular. 

 

 

a) Si el camp elèctric del selector té un valor E = 20,0NC–1 i el valor de la 

inducció magnètica és B = 2,50 × 10–3 T, calculeu el valor del mòdul de la 

velocitat dels ions que NO es desvien. Feu l’esquema corresponent dels 

vectors següents: velocitat, força elèctrica, camp magnètic i força magnètica. 

b) Calculeu la distància, d, a què impactaran els ions de triti, que són isòtops de 

l’hidrogen i tenen una massa m=3u. 

DADES: 1 u = 1,67 × 10–27 kg; Qprotó = 1,60 × 10–19 C. 

10) Dos ions positius A i B de càrrega elèctrica igual (1,60 × 10–19 C) es 

mouen, separats, amb la mateixa velocitat (3,00 × 105ms–1), tal com indica la 

figura, i entren en una regió on hi ha un camp magnètic de mòdul 0,42 T dirigit 

cap avall. La massa de l’ió A és el doble que la de l’ió B. 
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a) Calculeu la força magnètica que actua sobre cada un dels dos ions, i 

especifiqueu-ne la direcció i el sentit. 

b) Indiqueu la relació que hi ha entre els radis de les trajectòries descrites pels 

ions A i B, és a dir, rA/rB. 

 

 


