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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivacions personals i justificació del tema triat 

Aquest treball de recerca és la meva segona opció. En la primera pretenia estudiar el vol d’un 

falcó, ja que m’apassiona la seva manera de dominar el cel. Hauria sigut possible fer-ho, però 

m’hauria calgut molta tecnologia i hauria sigut molt difícil de realitzar. 

La segona opció se’m va acudir un dia, després d’haver parlat sobre magnetisme a classe. 

Jugar amb imants m’ha fascinat des de ben petit: tothom algun cop ha intentat d’ajuntar amb 

totes les forces els mateixos pols de dos imants o ha fet moure de manera màgica un ferro. De 

petit creia que era màgia de debò, però ara sé que hi ha una explicació científica. Les 

preguntes són: com s’explica aquesta força invisible als nostres ulls?, i què permet fer?  

Precisament el fenomen que acabo d’explicar –quan els imants es repel·leixen– s’ha pogut 

aprofitar per fer flotar cossos. Aquest fet s’anomena levitació magnètica i té molts avantatges. 

Personalment crec que la levitació és un tema amb molt futur. Només cal veure unes quantes 

pel·lícules de ciència-ficció per confirmar-ho.  

Doncs, simplement la meva motivació és que m’agrada el magnetisme i les coses futurístiques 

i la levitació combina aquests dos gustos, i a més hi entra el repte que m’he proposat des que 

jugo amb imants, d’aconseguir fer levitar un cos, si més no, durant una bona estona sense que 

jo hi intervingui.  

 

1.2. Objectius 

El meu objectiu principal és comprendre el magnetisme, però més aviat la branca de 

l’electromagnetisme. Per a entendre aquest món tinc com a objectiu llegir sobre aquest tema 

en diferents llibres i després realitzar pràctiques que demostrin la teoria.  

Els altres objectius són materials. Es tracta que, amb els coneixements adquirits, sigui capaç 

de construir un electroimant relativament potent. Com ja la paraula electroimant diu, hi ha 

electricitat i un dels meus objectius és saber aplicar el que he estudiat a classe (la teoria de 

circuits elèctrics) i posar-ho a prova en la pràctica. L’objectiu final d’aquest treball és fer 

levitar un cos per magnetisme. 
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1.3. Hipòtesi 

La meva hipòtesi, és primer de tot complir amb els objectius, i pel que fa l’objectiu final, la 

meva hipòtesi és: “Amb uns electroimants, no gaire complexos, és possible aconseguir 

levitació magnètica, és a dir, la suspensió d’un cos en l’aire sense que hi actuï cap força  

visible als nostres ulls.” 

 

1.4. Procés de Gestió 

Aquest Treball de Recerca es basa en pràctiques. Primer de tot, vaig haver de fer una part de 

la introducció. Quan ja tenia les motivacions, els objectius i la hipòtesi, vaig començar a fer 

uns experiments sobre el magnetisme d’imants per tenir uns coneixements bàsics. Aquesta 

base adquirida després em va ajudar a entendre l’electromagnetisme. La meva metodologia de 

les pràctiques ha sigut: cercar informació sobre electromagnetisme i, quan veia que es podria 

posar a prova la teoria, realitzar una pràctica. Llavors, en les anàlisis, a més de comentar les 

observacions, he anat ampliant informació més teòrica. 

Al principi no sabia quantes pràctiques em caldrien fer. Així que vaig anar fent fins que van 

quedar els fonaments de l’electromagnetisme explicats. Amb aquests fonaments vaig construir 

un electroimant potent, ja que era un dels meus objectius. Llavors vaig començar una nova 

branca: la levitació magnètica. Calia explicar el que significa, les formes en què es presenta i 

quines aplicacions té. Finalment, vaig voler complir un altre objectiu, l’objectiu final: la 

levitació d’un cos. 

A part de tot això, anava ajuntant una mica d’història sobre magnetisme i una explicació 

d’aquest fenomen a nivell d’àtoms. També em va caldre establir un pressupost. Finalment, el 

més important, posar les conclusions i després confeccionar una portada i l’índex. 
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2. COS DEL TREBALL 

2.1 Introducció al magnetisme 

2.1.1 Història 

El fenomen d’atracció magnètica fou observat primerament en l’ambre: si es fregava amb 

llana era capaç d’atraure elements lleugers com ara plomes. Al segle VI aC, els grecs van 

descobrir un mineral que atreia el ferro a l’illa Magnèsia de la mar Egea. L’anomenaren 

magnetita i d’aquí endavant s’utilitzaria com a imant. Al segle XII els xinesos van inventar la 

brúixola, instrument que va permetre la navegació marítima a ultramar. L’any 1600, William 

Gilbert va demostrar que la Terra tenia propietats magnètiques. També va poder explicar que 

l’ambre atreia elements lleugers perquè en fregar-lo es carregava elèctricament, però ho 

diferencià del magnetisme. La paraula electricitat fou una aportació seva i significa ambre en 

grec.  

Magnetisme i electricitat es van desenvolupar independentment fins l’any 1820, quan el danès 

Hans Christian Ørsted va descobrir que el corrent elèctric provocava efectes magnètics. 

Aquest fet va permetre un segle XIX ple de teories i invents. André-Marie Ampère proposà 

que el corrent elèctric s’origina del magnetisme. Michael Faraday, en un experiment seu, 

observà que, si bé el corrent induïa un camp magnètic, aquest també podia induir corrent 

elèctric. James Clerk Maxwell va desenvolupar teoria electromagnètica. Deia que els camps 

elèctrics i magnètics es movien a través de l’espai com ones electromagnètiques amb una 

velocitat gairebé igual a la de la llum. Això va permetre entendre la llum com una forma de 

radiació electromagnètica. Entre altres utilitats de l’electromagnetisme també es va inventar el 

motor elèctric i el generador elèctric en les dues formes de corrent: continu i altern. 

A mesura que passaven els anys es van aportar nous coneixements i teories. Entre mitjan 

segle XX i avui dia s’han pogut desenvolupar imants permanents molt potents amb terres 

rares i electroimants amb forces magnètiques bestials. 
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2.1.2 Concepte de magnetisme 

Cada àtom es comporta com un petit imant a causa del moviment de rotació dels electrons 

sobre ells mateixos (spin) i al voltant del nucli (moviment orbital). Depenent de si l’electró, en 

girar sobre ell mateix, ho fa cap a l’esquerra o a la dreta tindrà, un spin negatiu o positiu, 

respectivament. Un parell d’electrons girant sobre ells mateixos en sentits oposats, per tant, 

anul·len els seus efectes magnètics. Aquest cas és el més freqüent, perquè en els orbitals 

complets només hi pot haver dos electrons de spin oposat.  

Tanmateix, hi ha àtoms, com ara els del ferro, en què hi ha electrons desaparellats girant al 

voltant del nucli. El ferro, en principi, no té propietats magnètiques, però si fem accionar un 

imant sobre el ferro, aquest força els electrons de girar en el mateix sentit i formar així 

dominis magnètics (grans grups d’àtoms amb la mateixa orientació magnètica). Llavors el 

ferro s’haurà imantat o magnetitzat. Si l’imant és potent el ferro quedarà imantat de manera 

permanent ja que alguns dels dominis magnètics es mantindran. Aquest fenomen s’anomena 

romanència o magnetisme romanent. Per desimantar el ferro hi ha tres maneres: escalfar-lo, ja 

que així els electrons es mouran més i es desordenaran, colpejar-lo, o bé canviar el sentit del 

corrent, ja que això canviarà el sentit del spin dels electrons. 

El camp magnètic terrestre té el pol Nord magnètic prop del pol Sud geogràfic i el pol Sud 

magnètic prop del pol Nord geogràfic. És “prop” perquè els pols magnètics i els geogràfics no 

coincideixen. El camp magnètic terrestre no és estable, ni tampoc ho són els camps d’altres 

astres. Això sí, aquest mateix camp del nostre planeta, la magnetosfera, ens protegeix davant 

el vent solar. Les partícules carregades d’aquest, quan entren en contacte amb l’atmosfera 

superior fan excitar molècules de gas. Nosaltres, des de terra, ho coneixem com les aurores 

polars. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

2.2 Pràctiques sobre magnetisme 

El magnetisme és el conjunt de fenòmens deguts a la força que es manifesta en els imants 

atraient el ferro. La manera més fàcil d’observar magnetisme és realitzar pràctiques sobre 

imants naturals. Els imants naturals són cossos que presenten propietats magnètiques de 

manera espontània. A part de naturals també se’ls anomena permanents, ja que presenten un 

camp magnètic que es manté constant. 

Per tots els experiments de magnetisme, lògicament, cal tenir un material fèrric que reaccioni 

davant el camp magnètic d’un imant. Utilitzar llimadures de ferro és la millor manera 

d’observar com es disposen els trossos de ferro segons sigui el camp magnètic. Per l’obtenció 

d’aquestes llimadures vaig agafar una broca i una planxa de ferro. Només era qüestió d’anar 

perforant una estona i ja obtenia les llimadures. 

 

 

2.2.1 Pràctica M1 

Camp magnètic d’un imant permanent 

Objectiu:  Observar el camp magnètic d’un imant simple. 

Material:  1 imant natural  -  llimadures fèrriques  -  full de paper  

Hipòtesi:  El camp magnètic és més intens als pols. 

Procediment:  De suport serveixen dues llibretes, s’han de posar de manera que gairebé es 

toquin i entremig col·locar-hi l’imant primer horitzontalment i després verticalment. Tapar-ho 

amb el full de paper i anar deixant caure llimadures fèrriques fins que es formin clarament els 

espectres magnètics que es veuen a continuació: 

Foto 1. Obtenció de llimadures 

fèrriques, (Odèn, 2012). Font: 

Elaboració pròpia. 
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Anàlisi i conclusions: Primer de tot, el que s’observa és la major part del camp magnètic de 

l’imant (que es troba sota el paper). Però es veu només en 2 dimensions. La foto 2 representa 

un tall del que seria un tipus “d’esfera enfonsada als extrems” que envolta l’imant. Es defineix 

camp magnètic com la regió de l’espai on es posa de manifest l’acció de forces magnètiques.  

Com també es pot observar, les llimadures formen una mena d’arcs que connecten el pol nord 

amb el pol sud de l’imant (marcats amb N i S). Aquests arcs són línies de força o d’inducció. 

El sentit d’aquestes s’ha fixat arbitràriament, del pol nord al pol sud per l’exterior i de sud a 

nord per l’interior de l’imant. Un imant sempre té els dos pols: Nord i Sud. El nombre total de 

línies d’inducció magnètica que surten d’un pol, com s’observa a la foto 3, s’anomena flux 

magnètic i es representa amb la lletra grega Φ. La unitat en el SI és el Weber (Wb), en honor 

del físic alemany Wilhelm Eduard Weber. 

A més, es veu que als pols les línies de força són més denses, això significa que el camp 

magnètic és més intens i que hi ha més inducció (força) magnètica (hipòtesi afirmada). El 

concepte d’inducció magnètica s’entén com quantitat de línies de força (d’inducció) que 

passen perpendicularment per unitat de superfície (foto 3), es podria dir que és la densitat del 

flux magnètic o simplement la intensitat del camp magnètic en un punt. Es representa amb la 

lletra 𝐵 i la unitat en el SI és el Tesla (T), en honor del físic croat Nikola Tesla. La fórmula 

que relaciona flux magnètic i superfície amb inducció magnètica és:  𝐵 =
Φ

𝑆
 . O sigui que 

1 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 =
1 𝑊𝑏

1 𝑚2  . Per exemple, la inducció del camp magnètic terrestre té un valor de 10−5T. 

Foto 2. Espectre magnètic d’un imant simple, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia.  

Foto 3. Espectre magnètic de tall d’un imant simple, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 2 Foto 3 
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2.2.2 Pràctica M2 

Atracció i repulsió d’imants 

Objectiu:  Observar l’atracció i repulsió magnètica entre dos imants. 

Material:  2 imants naturals  -  llimadures fèrriques  -  full de paper 

Hipòtesi:  Pols diferents s’atrauen i pols iguals es repel·leixen. 

Procediment a): El muntatge és el mateix que en la pràctica M1; l’única cosa que canvia és 

que en comptes d’un imant en posen dos, un a continuació de l’altre (com indica la imatge). 

Primer es posen de manera que s’atraguin i no deixar que s’ajuntin, amb qualsevol cosa no 

metàl·lica. Seguint el mateix procediment que a la pràctica M1 s’observarà el següent: 

 

 

Procediment b): Fer el mateix que abans, però girar un dels imants per tal que es repel·leixin. 

Caldrà subjectar els extrems que queden cap a fora perquè els imants actuïn amb certa força 

contra ells sense escapar-se. El resultat:   

Foto 4. Atracció magnètica 

entre dos imants, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 
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Anàlisi i conclusions: En l’apartat a) es veu que les línies de força uneixen el pol sud de 

l’imant superior i el pol nord de l’imant inferior, en forma d’arc. Es pot dir, doncs, que hi ha 

atracció entre pols oposats, tal com deia la hipòtesi. Les línies de força en si sempre intenten 

escurçar-se, ja que si no fos per la separació que hem posat entre els dos imants, aquests 

s’ajuntarien i desapareixerien les línies entre els pols sobre que hem parlat abans. En comptes 

d’això, les línies de força anirien del pol nord del superior fins al pol sud de l’inferior, creant 

un sol imant. 

Amb aquesta observació també s’explica el fet que si partim un imant, cadascun dels trossos 

resultants també serà un imant amb dos pols. Es podria seguir partint així fins a nivell atòmic i 

que cada àtom individual fos un petit imant. Així doncs, quan un metall és atret per un imant i 

s’hi “enganxa” parlarem de magnetització o imantació. Consisteix que l’imant natural ordena 

i orienta els imants atòmics del material i fa que aquest formi part de l’imant, sent però, un 

imant artificial. Un camp magnètic només atrau els materials que es poden magnetitzar. 

En l’apartat b) es veu que les línies de força no uneixen els pols propers, al contrari, els arcs 

que formen les línies es queden “tancades” envoltant l’imant que les crea. Es pot dir que hi ha 

repulsió entre pols iguals (hipòtesi afirmada) i que dues línies de força, un al costat de l’altra, 

exerceixen una força repulsiva entre ells, ja que si traguéssim el que fixa els imants i els 

manté a certa distància, els imants s’allunyarien l’un de l’altre. 

Foto 5. Repulsió magnètica 

entre dos imants, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 
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2.2.3 Pràctica M3 

Combinació d’imants 

Objectiu:  Observar els camps magnètics de combinacions d’imants. 

Material: 4 imants  -  llimadures fèrriques  -  full de paper 

Hipòtesi:  Com més imants es combinin, més gran serà el camp magnètic.  

Procediment:  El muntatge és el mateix que en la pràctica M1 i la M2. El que canvia, és que 

“cal enganxar” els imants de costat (com indica el dibuix de la imatge): 

a) dos  b)   tres c)   quatre 

 

 

 

Foto 6. Espectre magnètic de dos 

imants ajuntats, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 

Foto 7. Espectre magnètic de tres 

imants ajuntats, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 

a.) 

b.) 
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Anàlisi i conclusions: Es veu que en comptes d’anar de l’extrem superior a l’extrem inferior, 

les línies de força van des del pol nord al pol sud que tenen al costat, que és el més pròxim. 

Això fa que s’enganxin els imants. Tot i això hi ha algunes línies de força que segueixen el 

camí llarg. 

Comparant els resultats, s’interpreta que en posar 1 i 3 imants (nombres senars), les línies de 

força van d’un extrem a l’altre, és a dir de dalt a baix, amb més freqüència. En canvi, posant 2 

i 4 (nombres parells), els arcs que formen les línies de força es queden més aviat al mateix 

extrem (uns arcs al superior i uns altres a l’inferior). En altres paraules: les combinacions de 

nombres senars d’imants fan que a cada extrem hi hagi més aviat una “corona oberta” i les 

combinacions de nombres parells d’imants fan que a cada extrem hi hagin “arcs tancats”. 

S’observa que, com ja deia la hipòtesi, la mida del camp magnètic augmenta a mesura que 

s’hi afegeixen imants. A totes les imatges, a la part inferior dreta, hi ha una indicació de 

mesura: cada quadradet són 4 mm. Doncs, si bé el diàmetre (en horitzontal) aproximat del 

camp magnètic (que queda marcat) d’un sol imant fa uns 104 mm, el de tres fa 128 mm. I si 

bé el de dos imants fa uns 120 mm, el de quatre és d’uns 136 mm. Una curiositat sobre els 

quatre imants junts, com que fan aproximadament la mateixa amplada que llargada, el camp 

resultant fa forma de creu. 

 

 

 

Foto 8. Espectre magnètic 

de quatre imants ajuntats, 

(Odèn, 2012). Font: 

Elaboració pròpia. 

c.) 
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2.3 Pràctiques sobre electromagnetisme 

L’electromagnetisme es defineix com el magnetisme produït per un corrent elèctric. La seva 

franja d’aplicacions és molt àmplia i va des de les centrals elèctriques fins als cotxes de 

joguina. Jo, l’únic que sabia sobre electroimants era que s’havia d’enrotllar un cable al voltant 

d’un tros de ferro i connectar el cable a una pila. Pensant d’aquesta manera vaig començar a 

fer el meu primer electroimant. 

 

2.3.1 Pràctica E1 

Primera experiència 

Objectiu:  Construir un primer electroimant simple i veure com hi influeixen piles de 

diferents voltatges. 

Material:  Una barra de ferro d’uns 20 cm  -  aprox. 2m de cable  -  piles de 1,5V; 4,5V i 

9V  -  llimadures fèrriques  -  full de paper  -  cinta adhesiva  -  alicates 

Hipòtesi:  Com més gran sigui el voltatge de la pila, més intens serà el camp magnètic de 

l’electroimant. 

Procediment: Anar enrotllant el cable, amb els extrems pelats, al voltant del ferro. Per evitar 

que es desenrotlli, posar cinta adhesiva. Les puntes del cable han d’estar prou lliures com per 

poder-les connectar a una pila. Posar el full sobre l’electroimant, connectar el cable a la pila 

de 1,5V (a) i anar tirant les llimadures de ferro sobre el paper. Tan bon punt es vegi l’espectre 

magnètic desconnectar la pila. Tornar-ho a repetir amb la pila de 4,5V (b) i després amb la de 

9V (c). 
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Foto 9. Electroimant 

connectat a una pila 

de 1,5V, (Odèn, 

2012). Font: 

Elaboració pròpia. 

Foto 10. Espectre 

magnètic 

corresponent a la foto 

9, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració 

pròpia. 

Foto 11. Electroimant 

connectat a una pila 

de 4,5V, (Odèn, 

2012). Font: 

Elaboració pròpia. 

Foto 12. Espectre 

magnètic 

corresponent a la foto 

11, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració 

pròpia. 

Foto 13. Electroimant 

connectat a una pila de 

4,5V, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 

Foto 14. Espectre 

magnètic corresponent a 

la foto 13, (Odèn, 

2012). Font: Elaboració 

pròpia. 

a.) 

c.) 

b.) 

Foto 9 Foto 10 

Foto 11 Foto 12 

Foto 13 Foto 14 
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Anàlisi i conclusions: L’espectre magnètic d’un imant permanent i d’un electroimant 

evidentment és el mateix. En aquest cas l’espectre magnètic de l’electroimant no es veu tan 

marcat com el de l’imant natural, però això és degut que aquest electroimant té un camp 

magnètic més feble. 

Ara, comparant els tres espectres d’aquest experiment, clarament s’observa que el de l’apartat 

b.) és el que es veu més marcat. Entre a.) i c.) el primer espectre es veu una mica més marcat. 

Això significa que el camp magnètic més intens és de l’electroimant connectat a 4,5 Volts. I 

el que està connectat a 9 Volts, és el menys intens.  

Per tant, la meva hipòtesi resulta ser errònia. És a dir que el voltatge no influeix en la 

intensitat del camp, si més no, no n’és un dels factors principal. La intensitat del camp 

magnètic havia de dependre d’un altre factor. Em vaig adonar que si volia construir un bon 

electroimant seria més complicat que només enrotllar un cable al voltant d’un ferro.  

A més, vaig notar que les piles s’escalfaven un munt. Vaig arribar a la conclusió que estava 

fent un curtcircuit. El circuit elèctric es regeix per la llei d’Ohm, que diu: 𝐼 =
𝑉

𝑅
 (el corrent 

elèctrica o intensitat (mesurada en amperes, A) és directament proporcional a la tensió o 

voltatge (mesurat en volts, V) i inversament proporcional a la resistència (mesurada en ohms, 

Ω). Per saber la resistència que presentava l’electroimant al circuit vaig fer servir la fórmula:  

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
  

ρ  resistivitat. La del coure val  17 ∙ 10−9 Ω ∙ 𝑚                                                               

𝑙  longitud. La del cable en qüestió era 2 m              

𝑆  secció. La del cable en qüestió era 2,5 mm²  2,5 ∙ 10−6 m² 

𝑅 = 0,0136 Ω 

És a dir un valor pròxim a zero. I aplicant la llei d’Ohm, el valor de la intensitat resultaria ser 

bestial i possiblement faria explotar la pila i cremar els cables. Però la pila compta amb un 

element de protecció incorporat: la resistència interna. Aquesta, tot i tenir un valor que no 

supera 1 Ohm, fa que tot sigui molt més segur. Malgrat això les piles estan sobrecarregades: 

se les exigeix donar una intensitat al circuit que supera els seus límits. Per això, s’escalfen i 

s’esgoten ràpidament.  
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Podria evitar que s’escalfessin les piles, però hauria de posar resistències i això em faria 

baixar la intensitat. I conseqüentment (com vaig descobrir després), l’electroimant perdria 

potència i no era del meu interès.  

Amb l’explicació anterior i una mica de recerca per Internet, vaig poder justificar els resultats 

de l’experiment. Cada pila té una intensitat màxima que pot donar. Normalment, les piles 

comercials tenen un màxim d’intensitat d’entre 0,1 i 0,5 A. La meva conclusió és que la pila 

de 4,5 V pot subministrar més intensitat que la de 1,5 V i sorprenentment també que la de 9 

V.  Vaig buscar les intensitats màximes de cada pila, però no vaig trobar res concret. 

Així doncs, comparant els espectres i la màxima intensitat de les piles, s’arriba a la conclusió 

que la intensitat del camp magnètic depèn bàsicament del corrent elèctric o intensitat a què 

està sotmès l’electroimant.  

Bé, després de la primera experiència sense gaire coneixements previs, vaig decidir que era 

justament el que necessitava: coneixements sobre electromagnetisme. 

 

2.3.2  Pràctica E2 

L’experiència d’Ørsted 

Objectiu:  Recrear l’experiència que va tenir Hans C. Ørsted 

Material:  3 brúixoles  -  pila de 4,5V  -  30 cm de cable  -  font d’alimentació  -  

resistència de 39 Ω i 5W 

Hipòtesi:  Quan per un conductor hi circula un corrent elèctric, crea un camp                 

magnètic que fa desviar l’agulla de la brúixola. 

Procediment:  Col·locar les 3 brúixoles perquè formin un semicercle. Doblegar el cable en la 

mateixa forma i pelar-ne les puntes. Connectar la pila al cable. Amb la font d’alimentació és 

el mateix tret que cal interposar una resistència al pas del corrent. 
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Anàlisi i conclusions: S’observa que les brúixoles no apunten totes en la mateixa direcció, que 

seria el nord, sinó que apunten al cable. Altrament dit, són atretes pel camp magnètic creat pel 

conductor connectat a la pila. O sigui que la hipòtesi queda confirmada. L’única cosa que va 

fallar fou que les brúixoles haurien d’estar orientades perpendicularment al cable. La meva 

conclusió és que era a causa que la pila no donava suficient intensitat com per crear un camp 

magnètic prou fort. Vaig refer la pràctica mitjançant la font d’alimentació, perquè així 

obtindria més intensitat, però el resultat (sorprenentment) no canvià. 

El principi bàsic de l’electromagnetisme és que una càrrega elèctrica en moviment genera un 

camp magnètic. Això és degut que el moviment dels electrons pot conferir propietats 

magnètiques als àtoms dels materials conductors i d’aquesta manera originar dominis 

magnètics (grans grups d’àtoms amb la mateixa orientació magnètica). El corrent elèctric són 

càrregues elèctriques en moviment, o sigui que es produeix un camp magnètic al voltant del 

conductor. Aquest camp està format per línies de força circulars i concèntriques situades en 

un pla perpendicular al conductor. El sentit del camp, segons la regla de Maxwell, és el d’un 

tirabuixó quan avança en el sentit del corrent. Per confirmar-ho es podrien posar brúixoles 

molt petites en un pla perpendicular al conductor, llurs agulles es disposarien tangents al camp 

circular i la punta que senyala el nord, senyalaria el sentit de les línies d’inducció.  

 

 

 

 

Foto 15. Experiència d’Ørsted, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 
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2.3.3 Pràctica E3 

L’experiència d’Ampère 

Objectiu:  Observar si dos conductors pels quals el corrent passa amb la mateixa direcció 

són atrets per llur camp magnètic, tal com va descobrir A. M. Ampère 

Material:  1 m de corda  -  pila de 4,5V  -  font d’alimentació  -  resistència de 39 Ω i 5 W   

-  6 trossos de cable d’uns 30 cm (3 de cable normal (per exemple 1,5/2,5 mm²) 

i 3 de cable prim (per exemple 0,08mm²) 

Hipòtesi:  Si el corrent passa pels dos cables paral·lels en el mateix sentit, els cables 

s’atreuen. 

Procediment:  Fixar la corda de manera que s’hi puguin penjar objectes. Unir els cables de 

mateix gruix per les puntes de manera que en un extrem estiguin els tres cables junts i en 

l’altre n’hi quedi un sense unir. Penjar-ho tot amb aquest últim extrem cap avall i connectar la 

pila de manera que es tanqui el circuit entre el cable lliure i els dos units. Si es fa amb la font 

d’alimentació, cal connectar una resistència entre el cable i el born (entrada/sortida) de la font. 

             

 

 

 

Anàlisi i conclusions: En aquest experiment no vaig aconseguir l’objectiu. Els cables 

s’haurien d’haver atret. Vaig comprovar si passava corrent per tots els cables i sí que en 

Foto 16. Experiment E3 fallat, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 17. Repetició de l’experiment E3 fallada, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Imatge 1. Descobriment d’Ampère, Font: Llibre Fachkunde Elektrotechnik pàg. 90 

Foto 16 Foto 17 
Imatge 1 
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passava. Al principi pensava que potser el cable gruixut era massa rígid i vaig fer el mateix 

amb el cable prim (que havia encomanat per equivocació), ja que era més flexible. Però 

tampoc va funcionar.  

La meva conclusió fou que el camp magnètic provocat pel pas de corrent a través del 

conductor és molt feble, si més no tenint com a font de voltatge una pila amb un límit 

d’intensitat. Sí que fa desviar la punta d’una brúixola, però no és prou fort com per superar la 

rigidesa del cable mateix i atraure’s.  

Com a conseqüència vaig canviar de font de subministració de voltatge: una font 

d’alimentació que podria subministrar fins a 3 A. Vaig tornar a fer el mateix experiment (com 

es veu en la foto 17), però tampoc no vaig obtenir els resultats esperats. La veritat és que em 

va sorprendre igual que a la pràctica E2: L’experiència d’Ørsted. 

La imatge 1 indica com hauria d’haver sigut. Les fletxes indiquen el sentit del corrent. A 

continuació s’il·lustra un tall dels cables en cada cas. En el primer cas, el sentit del corrent 

pels dos conductors és el mateix, per tant també ho és el sentit del camp magnètic (imatge 2). 

En el segon és al revés (imatge 3). L’explicació perquè el primer cas s’atreu i el segon es 

repel·leix es pot comparar amb uns imants naturals, tret que els sentits dels conductors no 

coincideixen amb la regla dels pols (igual es repela i diferent s’atreu). L’explicació 

matemàtica està al llibre de física de segon de Batxillerat, però els meus coneixements encara 

no arriben a explicar-ho.  

                              

 

 

La imatge 4 és la mateixa que la imatge 3, però en tres dimensions. I com bé es pot concloure, 

si es fa un tall en perpendicular a una espira, en resulten dos conductors paral·lels amb 

diferent sentit de corrent elèctric que es repelarien si no fos per la rigidesa del mateix 

conductor. De tota manera, els dos camps circulars al voltant de cada conductor, com que les 

Imatge 2. Atracció entre dos conductors. Font: Llibre Fachkunde Elektrotechnik pàg. 90 

Imatge 3. Repulsió entre dos conductors. Font: Llibre Fachkunde Elektrotechnik pàg. 90 

 

Imatge 2 Imatge 3 
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línies de força estan disposades en la mateixa direcció, creen un camp magnètic anomenat 

fulla magnètica (només té dues dimensions).  

Si en comptes de ser només una volta (espira), n’hi ha més, el que en resulta és una bobina o 

solenoide. Les fulles magnètiques es multipliquen i s’obté un únic camp magnètic. El sentit 

d’aquest camp es pot determinar per la regla de Maxwell (sentit d’un tirabuixó) o bé per la 

regla de la mà dreta (establerta per Ampère). Aquesta última diu que si posem la mà dreta 

sobre la bobina amb els dits assenyalant el sentit que segueixen els electrons quan recorren el 

bobinat, el polze indica el nord del camp. Cal dir, però, que les dues regles es basen en el 

sentit convencional de la circulació dels electrons, és a dir, del pol positiu al negatiu. 

      

 

 

 

Si s’insereix un cos ferromagnètic a l’interior, aquest intensifica el camp. L’explicació és que 

el camp magnètic de la bobina (igual que el d’un imant natural) magnetitza el cos, és a dir 

reordena els imants atòmics i els orienta al pol nord i sud. D’aquesta manera el cos insert 

reforça les línies d’inducció i hi suma les seves. En paraules simples: l’imant es fa més gran. 

També hi ha una explicació matemàtica que demostraré a l’experiment E5: Permeabilitat 

magnètica.  

I així s’obté el que s’anomena un electroimant: una bobina de fil conductor, a l’interior de la 

qual s’ha introduït un nucli de material ferromagnètic. 

 

 

Imatge 4. Camp magnètic creat per una espira. Font: Llibre Tecnologia Industrial 2n Batxillerat. 

 pàg. 90 

Imatge 5. Camp magnètic creat per una bobina.        

  Font: http://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/electromagnets.html 

 

Imatge 4 Imatge 5 

http://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/electromagnets.html
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2.3.4 Pràctica E4 

Excitació magnètica 

Objectiu:  Observar com la excitació magnètica depèn dels seus factors. 

Material: 2 barres de ferro de 3 cm i 13 cm  -  3 m de fil de coure amb aïllament de 

pintura de secció 0,707 mm²  -  cinta adhesiva  -  font d’alimentació  -  

resistència de 39 Ω i 5 W  -  llimadures fèrriques  -  full de paper 

Hipòtesi:  En variar el valor dels diferents factors de la fórmula, l’excitació magnètica 

canvia. 

Procediment:  Com que l’objectiu implica variar factors, això és precisament el que cal fer. Hi 

ha tres variables: nombre d’espires (𝑁), intensitat (𝐼) i longitud (𝑙). Primer cal fer un 

electroimant amb un nombre concret d’espires (s’ha d’enrotllar el fil de coure fins al final de 

la barra) i fer-hi passar certa intensitat. Llavors canviar el valor de la intensitat afegint la 

resistència al circuit. Després prendre com a variable el nombre d’espires. Finalment prendre 

com a variable la longitud de les dues barres amb el nombre major d’espires i intensitat. 

  

 

a.) Intensitat = 0,15 A      b.)  Intensitat = 1,3 A  

    

 

Foto 18. Electroimant de 3 cm 

i 70 espires, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 

Foto 19. Espectre magnètic en el cas 1a, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 20: Espectre magnètic en el cas 1b, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

1. nucli de 3 cm, 70 espires 

Foto 19 Foto 20 
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Anàlisi i conclusions: L’excitació o intensitat magnètica (que es representa amb la lletra 𝐻) 

representa el camp magnètic creat només per la bobina, per tant no importa la barra de ferro. 

És la magnitud que relaciona els tres factors de l’experiment. Per calcular-ne el valor es fa 

servir la fórmula: 𝐻 =
𝑁∙𝐼

𝑙
 i la unitat en el SI és l’ampere/metre (A/m). 

Foto 21. Electroimant de 3 cm i 15 espires, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 22: Espectre magnètic corresponent a la foto 21, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 23. Electroimant de 15 cm i 

70 espires, (Odèn, 2012). Font: 

Elaboració pròpia. 

Foto 24. Espectre magnètic 

corresponent a la foto 23, 

(Odèn, 2012). Font: Elaboració 

pròpia. 

2. nucli de 3 cm, 15 espires i 1,3 A 

3. nucli de 13 cm, 70 espires i 1,3 A 

Foto 22 Foto 21 
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A simple vista es pot concloure que hi ha més excitació magnètica als apartats 1b.) i 3, al 

primer d’aquests lleugerament més que al segon. La diferència entre l’apartat 1a.) i 2 és minsa 

(pols encerclats amb vermell a la imatge). Tot i això es pot distingir feblement que a l’apartat 

2, hi ha algunes llimadures més ordenades i arrenglerades entre els pols que a l’apartat 1a.).  

 Els càlculs demostren que l’excitació magnètica (𝐻) a cada apartat és: 

1a.) 𝐻 =
70 ∙0,15

0,03
=  350 A/m 

1b.) 𝐻 =
70 ∙1,3

0,03
= 3033,33 A/m 

2  𝐻 =
15 ∙1,3

0,03
= 650 A/m  

3 𝐻 =
70 ∙1,3

0,13
= 700 A/m 

Dels tres factors, tots són importants. Matemàticament, la disminució de longitud fa 

augmentar molt el valor de 𝐻. Tot i això, pel que s’ha observat, l’augment d’intensitat és 

encara més important per obtenir molta intensitat magnètica. 

Els resultats no coincideixen amb les observacions. L’ordre de menys excitació magnètica a 

més és igual al que s’ha pogut concloure només mirant, però els valors dels resultats no són 

proporcionals a les observacions. De manera que, si bé la diferència observada entre 1a.) i 2 

era minsa i entre 2 i 3 era gran; matemàticament la diferència entre 1a.) i 2 és de 300 A/m i la 

que hi ha entre 2 i 3 només és de 100 A/m. A més, pel que es veu, entre 1b.) i 3 no hi ha tanta 

diferència; això ho contradiuen els càlculs: 2333,33 A/m de diferència. 

Vaig trobar una possible explicació per aquests errors: en camps magnètics creats per corrent 

elèctric, l’excitació (𝐻) n’és la causa i la inducció, (𝐵) l’efecte. El que relaciona els dos 

conceptes és la permeabilitat magnètica (𝜇), que explicaré al pròxim experiment. La fórmula 

és 𝐻 =
𝐵

𝜇
 . Per tant, l’excitació magnètica és proporcional a la inducció. Però hi ha un límit de 

proporcionalitat, i es dóna en el moment que el material del nucli de la bobina queda saturat. 

El que succeeix és que el material del nucli s’ha magnetitzat (imantat). Ja no queden més 

imants elementals per orientar. 

Tornant al meu cas, però, no crec que un material fèrric se saturi tant ràpidament. A més, cal 

tenir en compte que l’espectre magnètic no dóna gaire informació sobre el seu creador.  
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2.3.5 Pràctica E5 

Permeabilitat magnètica 

Objectiu:  Observar com varia el valor de la inducció canviant el factor permeabilitat 

magnètica. 

Material:  Barra de ferro negre/dolç diàmetre 12 mm, longitud 50 mm -  barra d’alumini 

diàmetre 12 mm, longitud 50 mm  -  fil de coure amb aïllament de pintura  -  

font d’alimentació  -  llimadures fèrriques  -  full de paper 

Hipòtesi:  El camp magnètic d’una bobina sense nucli és menys intens que el d’un 

electroimant amb nucli d’alumini i molt menys intens quan el nucli és de ferro 

negre/dolç. La clau és el factor de la permeabilitat magnètica. 

Procediment:  Enrotllar el fil de coure sobre la barra d’alumini (comptant les voltes) i 

connectar-hi la pila. Posar el paper a sobre i escampar les llimadures. Després s’ha 

d’aconseguir treure el nucli d’alumini sense alterar la bobina (es pot fixar amb cinta 

adhesiva). Si no és possible es pot enrotllar sobre una barra de fusta de les mateixes 

dimensions, ja que la fusta té una permeabilitat gairebé idèntica a la de l’aire o del buit. Cal 

fer l’espectre magnètic de la bobina sense nucli (o de fusta). I finalment el mateix amb el ferro 

negre/dolç. S’ha de vigilar que no variïn les dimensions ni del nucli ni de la bobina, aquesta 

ha de tenir el mateix nombre d’espires, i hi ha de passar la mateixa intensitat. 

a.) Nucli d’alumini 5 cm, 66 espires i 1 A  

  

 

 

Foto 25. Electroimant Al de 5 cm i 66 espires, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 26. Espectre magnètic corresponent a la foto 25, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 25 Foto 26 
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b.) Bobina amb nucli d’aire 5 cm, 66 espires i 1 A 

  

 

 

 

 

c.) Nucli de ferro negre/dolç 5 cm, 66 espires i 1 A 

  

 

 

 

Anàlisi i conclusions: És evident que la inducció magnètica és més alta a l’apartat c.) amb el 

nucli de ferro negre/dolç, ja que es poden apreciar les línies d’inducció que uneixen els pols. 

Entre els apartats a.) i b.) hi ha poca diferència, però al primer, amb nucli d’alumini,  encara 

es poden distingir els pols (encerclats amb vermell a la imatge), mentre que al segon, que no 

té nucli, és gairebé impossible d’identificar-los.  

Foto 27. Solenoide de 5 cm i 66 espires, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 28. Espectre magnètic corresponent a la foto 27, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 29. Electroimant Fe de 5 cm i 66 espires, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 30. Espectre magnètic corresponent a la foto 29, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 30 Foto 29 

Foto 28 Foto 27 



 

25 

L’aire té una permeabilitat de 𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7(1,2566370 · 10−6) Tm/A i l’alumini de 

𝜇 = 1,2566650 ∙ 10−6 Tm/A. La permeabilitat del ferro varia molt. Depèn de la composició 

del ferro. El valor de la permeabilitat relativa varia entre 50 (ferro/acer) i 100.000 (metall 

mu). Com que no sabia la permeabilitat del ferro que tenia, vaig prendre el valor mínim que 

vaig trobar: 𝜇 = 6,283185307 ∙ 10−4 Tm/A. Sigui com sigui, com més gran és el valor de la 

permeabilitat, més ho és el de la inducció. Per tant, la hipòtesi queda verificada. 

Si el solenoide és llarg comparat amb el seu diàmetre –com en aquest cas- el camp magnètic 

al seu interior és pot considerar homogeni o uniforme, ja que les línies d’inducció formen 

paral·leles per dins de la bobina. Això permet calcular el valor de la inducció magnètica del 

solenoide (la fórmula del qual és diferent d’un imant natural). Coneixent la permeabilitat 

magnètica del medi (𝜇) en Tm/A (Tesla-metres per ampere), la intensitat del corrent (𝐼) en A 

(amperes), el nombre d’espires (𝑁) i la longitud del solenoide (𝑙) en m; s’obté la inducció (𝐵) 

en Tesla als pols:  𝐵 =
𝜇

2
∙
𝑁∙𝐼

𝑙
 . O sigui que els tres espectres vistos representen una inducció 

magnética de: 

a.)  𝐵 =
1,2566650 ∙10−6

2
∙

66 ∙1

0,05
= 0,0008293989 T 

b.) 𝐵 =
4𝜋∙10−7

2
∙

66 ∙1

0,05
= 0,0008293804  T 

c.)  𝐵 =
6,283185307 ∙10−5

2
∙

66 ∙1

0,05
= 0,041469 T 

 Si es comparen aquests tres valors, tenint en compte que tres variables són constants i només 

varia la permeabilitat, es pot deduir la importància d’aquest factor. El sol fet de canviar el 

material del nucli provoca un augment considerable d’inducció magnètica. Cal dir, però, que 

això només succeeix si es tracta d’un material ferromagnètic. La diferència entre l’aire i 

alumini com a nucli és de 1,85 ∙ 10−8 T, o sigui menyspreable. També n’és menyspreable la 

diferència quant al valor de la permeabilitat. 

Això indica que la permeabilitat magnètica és un factor molt important a l’hora de construir 

un electroimant (com ja indica la fórmula). La definició diu que és la facilitat d’una 

substància per concentrar o dispersar línies d’inducció, depenent del seu valor. O, que és el 

mateix, el grau d’imantació d’una substància en resposta d’un camp magnètic.  
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Tornant enrere, abans de la pràctica E4: Excitació magnètica, a l’explicació de perquè un 

nucli ferromagnètic intensifica el camp magnètic de la bobina. L’explicació és que el ferro té 

un valor de permeabilitat molt més alt que l’aire, i per tant, les línies d’inducció tenen molta 

més facilitat per travessar i magnetitzar el nucli. El camp magnètic del nucli se suma al de la 

bobina i en resulta un de més fort. 

El valor de la permeabilitat en el buit és  𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 Tm/A i es pren com a referència per 

avaluar la permeabilitat d’altres substàncies. D’aquesta manera surt el concepte de 

permeabilitat relativa (𝜇𝑟  ) en què 𝜇0  pren el valor de 1. La  permeabilitat relativa d’una 

substància es troba dividint la permeabilitat que presenta entre la permeabilitat en el buit. 

Depenent de la seva permeabilitat magnètica, les substàncies es classifiquen en 

ferromagnètiques, paramagnètiques i diamagnètiques.  

Les ferromagnètiques tenen 𝜇𝑟  > 1, com ara ferro, níquel, cobalt, neodimi i acer.  Són 

materials en què un camp magnètic extern arrenglera i ordena els camps magnètics dels 

àtoms, de manera que el camp creat pot superar l’extern. 

Les paramagnètiques tenen 𝜇𝑟  ≅ 1, per exemple oxigen, fusta, alumini, estany, crom, 

magnesi, tungstè i titani. Són materials en què els camps magnètics dels àtoms estan disposats 

aleatòriament i la presència d’un camp magnètic extern només els arrenglera feblement.  

I finalment les substàncies diamagnètiques que tenen 𝜇𝑟  < 1, per exemple bismut, aigua, 

mercuri, coure, zinc, plata, diamant i or. Són materials en què la presència d’un camp 

magnètic extern indueix un camp feble en sentit contrari a l’extern. 

Cal dir, però, que la permeabilitat magnètica també varia. Quan un material queda saturat, el 

valor de la permeabilitat baixa. Normalment queda representat en una gràfica anomenada 

corba de magnetització on la inducció magnètica (𝐵) va en funció de l’excitació magnètica 

(𝐻). 

Per acabar la part de les pràctiques, vaig voler construir un electroimant potent. Primer calia 

resumir els trets més importants en la construcció d’un electroimant. La intensitat del camp 

magnètic depèn de quatre factors principals: la permeabilitat del material al nucli, la intensitat 

del corrent, el nombre d’espires i la longitud del nucli. El millor és que el valor de la 

permeabilitat, de la intensitat i del nombre d’espires sigui alt i que el de la longitud de 

l’electroimant sigui baix.     
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Però combinar tres dels quatre factors resulta difícil, ja que, si augmentem la intensitat, el 

cable haurà de ser més gruixut, perquè sinó es cremaria. Si s’agafa un cable més gruixut es no 

es podran fer el mateix nombre de voltes que amb un cable més prim. I si s’agafa un nucli 

curt, per fer el mateix nombre de voltes l’electroimant ocuparia molt més lloc.  

Sabent això, i que no calia construir un electroimant innecessàriament fort, hauria d’agafar un 

cable de secció normal, és a dir al voltant de 1 mm². Això sí, el revestiment del cable hauria 

de ser prim, perquè així podria aprofitar més l’espai i donar més voltes. El que buscava era fil 

de coure amb aïllament de pintura. La millor secció em va semblar 0,707 mm². Per tenir més 

inducció magnètica el nucli de l’imant hauria de ser el més curt possible, però tampoc 

exageradament, sinó quedaria molt desproporcionat.   

 

2.3.6 Pràctica E6 

Construcció d’un electroimant potent 

Objectiu:  Amb els coneixements adquirits construir un electroimant potent 

Material:  font d’alimentació  -  barra de ferro de 5 cm de longitud i 1 cm de diàmetre  -  

cartolina  -  cola blanca o tèrmica  -  tambor per a en enrotllar el cable  -  27 m 

de fil de coure amb aïllament de pintura de secció 0,707 mm²  -  pesos de ferro 

Hipòtesi:  Aquest electroimant hauria de ser capaç de subjectar una massa de 0,5kg. 

Procediment:  Abans d’enrotllar el cable, a cada extrem del nucli, cal fixar-hi un tros de 

cartolina perquè a l’hora d’enrotllar el cable aquest no es desfaci. S’ha de deixar, també, inici 

i final del cable lliures per poder-los connectar a la font d’alimentació. Comptar el nombre de 

voltes és important per la part dels càlculs. 

        

Foto 31. Primer intent 

fracassat, (Odèn, 2012). 

Font: Elaboració pròpia. 

Foto 32. Tercer intent amb 

èxit, (Odèn, 2012). Font: 

Elaboració pròpia. 

 
Foto 31 Foto 32 
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La construcció de l’electroimant em va posar a prova la paciència. La cartolina del primer 

suport va ser enganxada al ferro amb cola blanca. Però, quan ja tenia unes 270 espires, la 

cartolina es va despendre i així també el bobinat. Al segon intent, en comptes d’utilitzar cola 

blanca vaig fer servir cola tèrmica. Creia que aguantaria, però succeí el mateix. L’explicació 

és que en enrotllar el cable a pressió, aquest tendeix a desenrotllar-se i ho fa amb una força de 

torsió contra la cartolina. La força de resistència d’adhesió de la cola és menor a la de la torsió 

i per tant la cartolina és desplaçada.  

Per evitar això, el suport havia de ser una peça. Així que vaig agafar el tambor que serveix per 

enrotllar-hi el cable i amb unes modificacions va complir la funció. Les modificacions foren 

dues: crear dos forats per fer-hi passar els extrems del fil; i treure (amb serra i ganivet) l’anell 

exterior per utilitzar l’interior de diàmetre molt més petit. El fi fou aprofitar tot l’espai i poder 

fer més espires. Finalment el suport sí resistí i el resultat fou una bobina de 4 cm de longitud i 

aproximadament 336 espires. 

El tambor té un centre cilíndric buit de 10 mm de diàmetre que serveix per posar-hi el nucli. 

Dit i fet. Amb la font d’alimentació hi vaig fer passar una intensitat de 2 A i el resultat 

obtingut fou el següent:  

 

Anàlisi i conclusions: L’espectre magnètic es pot comparar amb el de quatre imants 

permanents a la pràctica M3, ja que té el mateix diàmetre.  

Un fet que es va poder notar bastant fou l’escalfament de la bobina per efecte Joule. La teoria 

diu que els electrons, travessant el material conductor, xoquen amb els àtoms d’aquest i part 

de l’energia cinètica que porten es transforma en tèrmica. Aquesta energia tèrmica produeix 

Foto 33. Espectre magnètic 

corresponent a la foto 32, (Odèn, 

2012). Font: Elaboració pròpia. 
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un increment del moviment dels àtoms del material i com a conseqüència cada vegada es 

dissipa més energia en forma de calor. Tecnològicament parlant, augmenta la resistència del 

conductor. Per tant la intensitat disminueix (es redueix la mida del camp magnètic) i també ho 

fa el nombre d’electrons que travessen el material. Com menys electrons travessin, menys 

xocaran i menys energia tèrmica es desprendrà. Se’m va acudir que el si hagués fet servir el 

models anteriors amb cola, aquesta possiblement s’hauria fos. 

L’objectiu, però, d’aquesta pràctica era construir un electroimant que pogués subjectar 

magnèticament una massa de 0,5 kg. El valor de la inducció magnètica segons la fórmula 

𝐵 =
𝜇

2
∙
𝑁∙𝐼

𝑙
 era aproximadament (no coincideix la longitud de l’espira amb la del nucli) 

𝐵 =
6,283185307 ∙10−5

2
∙

336 ∙2

0,05
= 0,422 T. Penso que aquest valor és exagerat, ja que al primer 

intent vaig aconseguir només la meitat de l’objectiu, és a dir 0,25 kg. Però com he dit 

anteriorment, a mesura que s’escalfa el conductor, n’augmenta la resistència i en disminueix 

la intensitat i la inducció magnètica. Per tant, vaig refredar la bobina amb gel per augmentar el 

valor de la conductivitat i vaig tornar a provar-ho. El resultat fou gairebé el desitjat, ja que 

l’electroimant subjectava el mig quilo, però només per un instant. La solució va ser refredar la 

bobina encara més utilitzant el congelador. Finalment vaig aconseguir l’objectiu i hauria sigut 

possible subjectar una massa major (aquest fet és una petita demostració de la 

superconductivitat que explicaré més endavant). Cal dir, però, si bé l’espectre magnètica 

semblava equivalent al de quatre imants permanents, la realitat és que igualava la força de dos 

imants naturals. Les imatges següents documenten els fets: 

          

 

 

  

Foto 34. Electroimant subjectant 250 g, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 35. Dos imants permanents subjectant 500 g, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 36. Electroimant subjectant 500 g, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 34 Foto 35 Foto 36 
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2.4 Levitació magnètica 

Levitació magnètica es defineix com estat d’un cos sotmès a una força magnètica sustentadora 

que equilibra el seu pes, de manera que es manté en suspensió a una certa distància d’una 

superfície de referència. 

2.4.1 Tipus de levitació magnètica 

L’objectiu final d’aquest treball és comprovar si és possible aconseguir levitació magnètica 

amb elements simples. Hi ha moltes maneres de obtenir levitació magnètica i normalment és 

costosa. Es pot diferenciar entre levitació magnètica i electromagnètica. Els tipus de levitació 

magnètica, que funcionen per propietats físiques dels materials, són els següents: 

Levitació simple.    

Horitzontal: si es col·loquen dos imant sobre un eix, un sobre l’altre amb encarant els 

mateixos pols, es repelaran i es voldran girar cent vuitanta graus per poder ajuntar-se. Per 

evitar que això passi i que l’imant superior leviti caldrà posar una estructura auxiliar com la 

del meu primer projecte de levitació. 

 Vertical: l’exemple es la joguina LEVITRON®. Una base magnètica exerceix un 

camp magnètic sobre un imant amb forma de baldufa. Els dos imants es repel·leixen i en 

principi l’imant baldufa s’hauria de capgirar per ajuntar-se al pol contrari de l’imant de la 

base. Però això ho evita el moviment giratori: estabilitza l’imant baldufa. Igual que una 

baldufa normal, quan la velocitat angular (radiants descrits per segon) és cada vegada menor 

fins que travessa el mínim i es tomba. La diferència és que la baldufa magnètica perdura molt 

més, ja que el fregament és només amb l’aire. Explicació gràfica: 

  

 

Imatge 6. LEVITRON®. Font: 

http://umcientifica.blogspot.com.es/2008/08/levitrn.html 

 

http://umcientifica.blogspot.com.es/2008/08/levitrn.html
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Levitació diamagnètica, que, com el nom ja diu, es basa en els materials diamagnètics. El 

diamagnetisme va ser observat per S. J. Bergman l’any 1778, però definit per Michael 

Faraday l’any 1845.  

S’aconsegueix la levitació magnètica gràcies a la propietat diamagnètica, que consisteix en la 

magnetització oposada dels imants elementals (moments dipolars dels electrons). És a dir, el 

camp extern els orienta però s’oposen al sentit d’aquest. Conseqüentment, les línies de força 

del camp extern passaran per l’exterior del material. Hi haurà repulsió entre el material i el 

camp extern, que s’aprofita per fer levitar. La propietat dita la tenen substàncies com el 

bismut, el carbó pirolític (descobert l’any 1961), l’aigua, el mercuri, el coure, el zinc, la plata, 

el diamant, l’or i tots els gasos nobles. Tots tenen el valor de la permeabilitat magnètica 

relativa més petit que 1.  

Els més usats en la levitació diamagnètica són el carbó pirolític i el bismut. L’imant que se sol 

usar per imantar és de neodimi ja que proporciona un camp magnètic intens. Com més intens 

sigui el camp, més magnetització hi haurà i més repulsió provocarà al material diamagnètic. 

En el cas que es faci levitar l’imant entre dos plaques de material diamagnètic, és necessari 

estabilitzar-lo amb imants per sobre i sota de les plaques (per a estabilitzar). Les imatges 

següents mostren una placa de carbó pirolític levitant sobre imants de neodimi i un imant 

levitant entre dos peces de bismut (els imants estabilitzants no es veuen a la imatge, però estan 

per sobre). Com he dit és car, com a exemple: una placa de carbó pirolític de dimensions 

petites (com a la imatge) val al voltant de 50 €. 

   

 

 

 

 

Foto 37. Levitació diamagnètica amb carbó pirolític. Font: 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-407626912-a-solo-1295-kits-diamagnetic-

levitation-unico-en-ml-alftre-_JM 

Foto 38. Levitació diamagnètica amb bismut. Font: 

http://www.sparkbangbuzz.com/els/levmag-el.htm 

 

Foto 37 Foto 38 

http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-407626912-a-solo-1295-kits-diamagnetic-levitation-unico-en-ml-alftre-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-407626912-a-solo-1295-kits-diamagnetic-levitation-unico-en-ml-alftre-_JM
http://www.sparkbangbuzz.com/els/levmag-el.htm
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Levitació mitjançant superconductors. La superconductivitat fou descoberta per H. K. 

Onnes l’any 1911. Observà que en refredar un metall a una temperatura crítica, la resistència 

elèctrica d’aquest passava a ser quasi nul·la. En l’última pràctica (E6) he pogut observar part 

d’aquesta afirmació (faltava molt per arribar a una temperatura crítica) però la inducció 

magnètica de l’electroimant va augmentar considerablement pel fet de reduir la temperatura 

d’uns 21º C a uns -10º C. 

El que permet la levitació és l’efecte Meissner. Fou descobert l’any 1933 per W. Meissner i R. 

Ochsenfeld. Aquest efecte consisteix en la desaparició del flux magnètic dins d’un material 

superconductor. En altres paraules: un material rebutja ser travessat per un camp magnètic 

quan es troba refredat per sota de la seva temperatura crítica. Això és a causa d’uns corrents 

elèctrics que envolten el material creant un camp magnètic propi, com a resposta al camp 

magnètic extern. El resultat és un diamagnetisme perfecte que permet que un imant floti 

damunt del material superconductor. Tot i això, algunes línies d’inducció aconsegueixen 

travessar el superconductor i s’hi queden fixades a nivell microscòpic. Això comporta que si 

s’aixeca l’imant, el superconductor, com que hi està unit magnèticament, també ho faci 

(mantenint-se a la mateixa distància). 

 

  

 

 

 

Imatge 7. Esquema levitació per efecte Meissner. 

Font: 

http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/grou

ps/amks/superconductivity/levitation/ 

Foto 39. Levitació per efecte Meissner. Font: 

http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/gr

oups/amks/superconductivity/dokumenter/levitat

ion/ 

 

http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/levitation/
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/levitation/
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/dokumenter/levitation/
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/dokumenter/levitation/
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/superconductivity/dokumenter/levitation/
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De sistemes de levitació electromagnètica, que funcionen gràcies a l’electricitat, hi ha els 

següents: 

Sistema robòtic. Es una qüestió de programació de xips, bastant complicada, ja que tot ha 

d’estar calculat perfectament i és molt difícil i llarg d’elaborar. Per tant només ho explicaré 

per sobre. En una estructura hi un electroimant d’intensitat modificable i un sensor, que indica 

en cada moment la posició de l’element que es fa levitar. Es programa el xip de manera que si 

la distància augmenta, ha de passar més intensitat per l’imant i aquest farà tornar l’element 

levitant a la posició inicial. Si s’acosta massa, haurà de passar menys intensitat per la bobina i 

l’element tornarà a la posició correcta. Un exemple n’és el globus terraqui flotant: 

 

 

Sistema dels trens magnetolevitants. L’explicació es troba més endavant a l’apartat 2.6 

Aplicacions de l’electromagnetisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40. Globus terraqui flotant. Font: 

http://www.kaboodle.com/reviews/8-levitating-earth-

globe--antique-orion-telescopes-globes 

 

http://www.kaboodle.com/reviews/8-levitating-earth-globe--antique-orion-telescopes-globes
http://www.kaboodle.com/reviews/8-levitating-earth-globe--antique-orion-telescopes-globes
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2.4.2 Projectes de levitació magnètica 

Acabats de definir els diferents tipus de levitacions, volia realitzar el més simple: 

La levitació simple horitzontal. El material usat foren quatre escuradents, una mica de 

cartolina i naturalment dos imants permanents. Cal dir que aquest tipus de levitació és bastant 

inestable i imperfecte, ja que amb un mínim moviment l’imant levitant deixa de contactar amb 

l’estructura auxiliar i s’enganxa a l’imant inferior. 

   

 

 

El projecte final del treball, és aconseguir levitació amb electroimants. Els dos tipus de 

levitació definits anteriorment (sistema robòtic i sistema de tren magnetolevitant) em 

semblaven massa complexos. Calia una altra solució. 

El meu primer plantejament fou similar a la levitació per sistema robòtic: una barra lleugera 

amb dues puntes fèrriques, cadascuna atreta per un electroimant. Per igualar la força del pes, 

vaig pensar que si es posés el sistema en horitzontal, el pes estaria repartit de igual manera a 

cada electroimant. Aviat vaig adonar-me, però, que no funcionaria d’aquesta manera, car per 

qualsevol imprecisió el ferro seria atret més per un imant que per l’altre i s’hi quedaria 

enganxat. O sigui que el cos levitant no podria ser fèrric ni funcionaria qualsevol mètode 

basat en l’atracció magnètica. 

Havia de ser, doncs, un sistema basat en la repulsió magnètica. Tenint dos electroimants com 

a base, caldria un altre cos amb camp magnètic, un imant permanent. El problema de la 

repulsió és la inestabilitat que presenta. Per tant, s’hauria d’estabilitzar el cos levitant amb una 

estructura auxiliar com al projecte realitzat anteriorment. Una solució possible seria 

Foto 41. Levitació simple alçat, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 42. Levitació simple perfil, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 41 Foto 42 
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estabilitzar l’imant levitant amb uns camps magnètics exteriors, és a dir, a cada pol de l’imant 

central li pertocarien quatre pols de polaritat igual disposats al voltant del central en dos eixos 

perpendiculars. Llavors vaig raonar que com més llarg és un objecte, més fàcil es pot 

estabilitzar. Per tant, podria posar dos imants units, amb 3 pols totals: N-(S-S)-N. Haurien 

d’estar units fixament com un imant sol, però amb tres pols. 

Així vaig començar. Primer de tot, vaig trobar un tub transparent de xeringa on cabrien els 

dos imants a pressió. Per assegurar que la força de repulsió entre els dos imants no els 

desplacés, calia acabar de fixar-los. Simplement s’havien d’escalfar els extrems del tub de 

plàstic i doblegar-los cap endins (foto 43). 

Quant a l’estabilització, per cadascun d’aquests pols fa falta una sèrie de quatre pols d’igual 

polaritat. Abans de tot, seria convenient de fer un prototip per comprovar el funcionament. 

Vaig agafar un altre tub transparent (d’una xeringa) i amb cola tèrmica hi vaig fixar els 

imants. Llavors s’havia d’introduir la peça de tres pols dins del tub estabilitzador. El resultat 

fou l’esperat: la peça de tres pols es quedava centrada a causa de la força de repulsió.   

    

 

 

 

De moment, ja tenia una part de la levitació. El que faltava seria tasca dels electroimants. Va 

caldre un tub amb més diàmetre i es van haver de dilatar els extrems amb el fi que cabessin 

sobre l’electroimant. Com que la cola tèrmica no aguantava gaire (fet que s’observa a la foto 

44), calia un sistema més eficaç per fixar els dotze imants estabilitzadors. La solució foren uns 

anells (tallats d’un tub de plàstic) perforats per tal d’inserir els imants i enganxar-los amb cola 

especial PVC. Era important tenir en compte la polaritat dels imants. Dos anells havien de 

tenir els imants amb polaritat interior (dins l’anell) N (ídem als pols extrems de la peça amb 

Foto 43. Peça central amb tres pols, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 44. Prototip alçat, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 45. Prototip planta, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

Foto 45 Foto 44 
Foto 43 
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tres pols) i un anell havia de tenir els imants amb polaritat interior S (ídem al pol del mig de la 

peça). Les polaritats es poden comprovar amb una brúixola, tenint en compte que la polaritat 

serà contrària a la de la brúixola. L’inconvenient del anells era la opacitat. Per això vaig 

retallar el que no calia dels anells. 

   

 

 

El primer problema amb què vaig topar va ser que els camps magnètics dels electroimants, 

funcionant a màxima potència, no eren gaire forts (foto 49). A més, la forma dels 

electroimants no em convenia, ja que es tracta d’uns electroimants amb forma de “M”:hi ha 

dos anells, un interior i un exterior (foto 48). Cadascun d’aquests anells és un pol, per tant 

tindria atracció i repulsió en un mateix costat. Vaig arribar a aquesta conclusió després de 

comparar l’espectre magnètic de tall de l’electroimant amb l’espectre magnètic de tall d’un 

imant permanent. 

 

 

 

 

 

Foto 46. Fixació d’un imant a l’anell, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 47. Comprovació de les polaritats, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

N 
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Foto 48. Electroimant, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 49. Espectre magnètic de l’electroimant, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 50. Espectre magnètic de tall de l’electroimant, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia.  

Foto 51. Espectre magnètic de tall d’un imant natural, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Foto 51 Foto 50 Foto 49 Foto 48 

Foto 47 Foto 46 
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Els camps magnètics dels electroimants eren molt febles i no eren capaços de repelar la peça 

central. Per a evitar que la peça central s’enganxés al ferro dels electroimants vaig posar uns 

taps de plàstic entremig. Però quan veia que no tampoc funcionava vaig acceptar que no 

aconseguiria levitació amb aquests electroimants (foto 52). 

En comptes de fer ho amb circuit elèctric, ho hauria de fer tot amb imants permanents. Primer 

de tot vaig agafar un altre tub igual i vaig provar-ho amb els mateixos imants que constituïen 

la peça central i els anells estabilitzadors. Per a poder fixar els imants calia perforar els taps de 

plàstic (usats anteriorment) i introduir l’imant a pressió (foto 53, esquerra). No va funcionar 

perquè els imants eren massa petits. El camp magnètic és més o menys arrodonit. Per tant la 

força magnètica serà menor a mesura que augmenta la distància al pol. El que va passar és 

que la peça central es desplaçava cap als costats (ja que allà la força magnètica era menor) i la 

repulsió dels imants estabilitzadors no era suficient com per centrar-la. 

Ho vaig tornar a provar amb uns imants més amples i amb més inducció magnètica, car 

pensava que el camp creat per aquests tindria menys curvatura i que la peça central no es 

desplaçaria cap als costats. Calia engrandir el forat dels taps de plàstic i introduir l’imant (foto 

53, dreta). La suposició fou errònia, ja que passà el mateix que en el cas anterior. Finalment 

em vaig adonar que no aconseguiria levitació magnètica perfecta. 

  

 

 

Ja que no podia aconseguir levitació perfecta, m’hi vaig voler acostar el màxim possible. 

Basant-me en el prototip (foto 44 i 45), on l’únic punt de recolzament fou el dit, vaig raonar 

que podria col·locar un objecte fix dins el tub amb la finalitat de recolzar mínimament la peça 

central. La primera cosa que se’m va acudir fou un tros de tap de suro artificial (plàstic). De 

moment tot anava bé. Calia també acabar de fixar els anells estabilitzadors, ja que es movien 

Foto 52. Primer intent amb electroimants, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 53. Alternatives als electroimants, (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Foto 53 Foto 52 
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molt. Els extrems de tub dilatats usats en l’intent amb els electroimants encaixaren 

perfectament en l’espai que hi havia entre el tub de plàstic transparent i l’anell de plàstic.  

Ara ja només calia muntar un suport per tot el sistema. Vaig agafar un altre tub de plàstic 

transparent ídem als usats i en vaig modelar l’extrem de manera que encaixés en 

perpendicular al sistema construït. Després s’havia d’enganxar amb cola especial PVC. Com a 

base em serví una peça de tauler de fusta (137x137x25 mm) unida (mitjançant cola blanca) 

amb un bloc de fusta (80x80x35 mm) per donar més estabilitat a la construcció. Calia perforar 

aquest bloc amb el diàmetre del tub de plàstic (20 mm) per després poder col·locar-hi el 

sistema. Com que tota la construcció era una mica fràgil, em va semblar convenient cobrir-la 

amb vidre acrílic. Tingué molta sort perquè temps enrere m’havia construït una capsa 

d’aquest material per altres usos. Les dimensions de la capsa eren justament les que 

necessitava per protegir la construcció (124x120x160 mm). Finalment, perquè la capsa de 

vidre acrílic acabés d’encaixar a la base, calia tallar una mena d’escaló al tauler amb les 

dimensions de la capsa. Les fotos següents mostren el projecte final amb una levitació 

magnètica gairebé assolida: 

  

  

 

 

Foto 54. Projecte final (alçat), (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

Foto 55. Projecte final (perfil), (Odèn, 2012). Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Foto 55 Foto 54 
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2.4.3 Aplicacions de la levitació magnètica 

Probablement, per a molta gent la levitació és un fenomen futurístic. Tot i així, ja té 

aplicacions molt útils avui dia. Algunes són les següents: 

Trens de levitació magnètica. Hi ha dos tipus de trens magnetolevitants (també coneguts 

com Maglev): EMS (electromagnetic suspension) i EDS (electrodynamic suspension).  

 EMS: el sistema de suspensió electromagnètica es basa en l’atracció. El tren té com 

una mena de braços amb que envolta la via per l’exterior. Els electroimants estan disposats a  

l’extrem d’aquests braços apuntant cap a la via. La força d’atracció entre la via i els braços 

fan elevar el tren (tal com es veu en la imatge 8).  Levita constantment, però cal molta 

precisió i correcció dels ordinadors que controlen el camp magnètic, ja que és inestable. 

 

 

 EDS: el sistema de suspensió electrodinàmica es basa en la repulsió. El tren i la via 

exerceixen una força de repulsió mútua per tal de elevar el tren. També hi ha una força 

d’atracció que acaba d’aixecar el tren i l’estabilitza (com s’observa en la imatge 9). El sistema 

de levitació és millor que al EMS a causa de l’estabilitat. Però té l’inconvenient que necessita 

rodes per desplaçar-se a poca velocitat i el camp magnètic a l’interior del tren pot causar 

problemes a dispositius dels passatgers. 

 

 

 

Imatge 9. Sistema EDS.  Font: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev 

 

Imatge 8. Sistema EMS. Font: 

http://www2.newton.k12.ma.us/~mike_whitman/girlsinengineering/ma

glev2.htm 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev
http://www2.newton.k12.ma.us/~mike_whitman/girlsinengineering/maglev2.htm
http://www2.newton.k12.ma.us/~mike_whitman/girlsinengineering/maglev2.htm
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Els dos tipus de levitació tenen el mateix sistema de propulsió. Consisteix en l’alternació de 

polaritats dels electroimants de la via. El tren accelerarà si els electroimants de davant 

l’atrauen i els de darrere el repel·leixen i desaccelerà si és a l’inversa. La imatge ho il·lustra:  

 

A causa del poc fregament (només amb l’aire), aquests trens són silenciosos i poden 

aconseguir velocitats superiors a 500 km/h. Com a curiositat, al buit es podria arribar a una 

velocitat de 3000 km/h. Un altre avantatge és que necessiten molt poc manteniment. Com a 

inconvenients, es pot destacar el consum elèctric elevat, tant per fer funcionar els 

electroimants com per refredar-los. Tot i així es pot aprofitar part de l’energia de frenada. 

L’altre gran inconvenient és que cal la construcció d’una via completament nova i un consum 

desmesurat de coure, per tant un capital elevat. 

 

Física de partícules. En l’estudi de les partícules, aquestes es fan xocar a una velocitat 

similar a la de la llum. Per aconseguir aquesta velocitat, les partícules s’acceleren dins d’un 

accelerador de partícules, que és un electroimant gegant. Després, quan es tracta de detectar 

els xocs de les partícules, bona part es fa mitjançant electroimants. El CERN és el centre 

d’investigació que lidera aquest estudi i compta amb un accelerador de partícules circular de 

27 km de diàmetre. 

 

Fusió nuclear. El disseny actual per a poder controlar la fusió nuclear es basa en 

electroimants. El problema és que les despeses d’energia que caldrien invertir serien molt 

superiors als beneficis de l’energia obtinguda. 

 

Maquetes comercials. Es fa servir levitació magnètica per embellir i fascinar clients, ja que 

és un fet rar. Per exemple hi ha la joguina LEVITRON® o el globus terraqui flotant.  

 

Imatge 10. Propulsió de trens Maglev. Font: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maglev
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2.5 Pressupost 

A l’hora de fer les pràctiques o de construir els projectes he utilitzat molts materials que ja 

tenia a casa. Per exemple els imants permanents (una joguina), barres de ferro, fusta, 

brúixoles, cargols, tubs de plàstic...  

A més bona part dels materials els he reutilitzat. Per exemple els tubs de plàstic transparent i 

els taps de plàstic originalment eren la funda d’una broca; un altre tub era de xeringa; la 

cartolina era d’un capsa de cereals... 

Tot i així, hi ha hagut també una part de  materials que he hagut de comprar. Aquest és el 

pressupost: 

Producte Quantitat Preu/unitat Preu 

Cable 2,5 mm²,  blau 2 metres 0,567 €/m 1,13 € 

Cable 1,5 mm² , negre 5 metres -  

Cable 0,08 mm² , negre 1 metre 0,27 €/m 0,27 € 

Fil de coure amb aïllament 

de pintura 0,707 mm² 
30 metres - 29,95 € 

Pila de 4,5 V 1 unitat 4,68 € 4,68 € 

Pila de 9 V 1 unitat 4,95 € 4,95 € 

Resistència de 39 𝛀 i 5 W 2 unitats 0,58 €/m 1,16 € 

Electroimant de 12V/DC i 

2,5W 
2 unitats 10,19 €/unitat 20,38 € 

Imant de Neodimi 14x4 mm 2 unitats 3,25 €/unitat 6,5 € 

 

 

 

 

 

 

Total 69,02 € 
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3. CONCLUSIONS 

3.1. Comprovació de la veracitat de la hipòtesi 

La primera part de la hipòtesi deia que havia de complir amb els objectius. Aquests eren:  

Comprendre el magnetisme, més aviat la branca de l’electromagnetisme, llegint la teoria en 

llibres i realitzar pràctiques que demostrin la teoria. Ser capaç de construir un electroimant 

relativament potent i saber aplicar el que he estudiat a classe. 

Després de fer tot un treball puc afirmar que he comprès el magnetisme i l’electromagnetisme, 

si més no, els temes tractats. Normalment la pràctica ha confirmat el que deia la teoria, però hi 

ha hagut casos que no. Per exemple a la pràctica E3 – L’experiència d’Ampère, no he pogut 

afirmar la hipòtesi plantejada. He arribat a construir un electroimant bastant potent, capaç 

d’aixecar mig quilo, gràcies als coneixements que ja tenia de classe més els que he adquirit 

durant la realització dels treball. Confesso, que al principi tenia les expectatives molt amunt, 

però a mesura que avançava el treball, vaig descobrir que crear un electroimant molt potent 

requereix uns materials específics i molt temps. 

La segona part de la hipòtesi (l’autèntica hipòtesi) deia que: “Amb uns electroimants, no gaire 

complexos, és possible aconseguir levitació magnètica, és a dir, la suspensió d’un cos en 

l’aire sense que hi actuï cap força visible als nostres ulls.” 

D’acord amb el que he fet en aquest treball, he de descartar aquesta hipòtesi, ja que no he 

aconseguit fer levitar un cos només magnèticament.  

El que he aconseguit és la levitació d’un cos recolzat en un punt mínim, i això sense 

electroimants. Tot i així, personalment no descarto la possibilitat que sigui possible fer levitar 

un cos sense gaire complexitats, perquè no he estudiat altres maneres possibles. Les causes 

perquè el resultat no és el que esperava són vàries: 

 La principal causa ha sigut la inexactitud. A la construcció es troben moltes 

imperfeccions. La levitació magnètica és un fenomen inestable que demana un alt grau 

de precisió, tot ha de ser exacte. Els camps magnètic tenen una forma més o menys 

arrodonida, això comporta que la inducció magnètica en un punt pot ser molt diferent 

a la que hi ha en un punt pròxim. Vaig notar les conseqüències d’això quan pretenia 

estabilitzar la peça central per a que leviti. Es pot comparar a dues esferes. És gairebé 



 

43 

impossible col·locar una esfera a sobre de l’altra. Cal molta precisió. Aquesta precisió 

demana uns càlculs matemàtics complexos, que m’haurien costat molt d’assolir.  

 Els electroimants utilitzats no han pogut arribar a crear un camp magnètic prou fort 

com per a repelar l’imant central de tres pols. A més, a partir de la seva forma de “M” 

he pogut deduir que la funció dels electroimants en qüestió només és atraure ferro. A 

l’hora de comprar-los no ho sabia.  

 La força dels imants no és la mateixa a tot arreu. Com que la peça central consisteix en 

dos imants ajuntats, els dos pols que quedaven al mig exerceixen una força de repulsió 

de doble valor. En canvi als extrems la força de repulsió de la peça central només és 

d’un imant. Com que hi ha més força de repulsió i inestabilitat al mig que no pas als 

extrems, la peça central tendirà a escapar-se cap als costat amb bastant energia. 
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3.2 Aspectes a millorar, autocrítica i valoració final 

Com que no he aconseguit l’objectiu final, hi ha aspectes a millorar. Abans ja he dit que no 

descarto la possibilitat que es pugui fer levitar un cos sense gaire complexitats. És per això 

que proposo alguns aspectes a millorar, amb els quals potser hauria aconseguit la levitació 

perfecta: 

 Partint de la mateixa estructura que vaig construir, però canviant els electroimants, 

crec que seria possible. Ja que amb uns electroimants potents de forma normal (un pol 

a cada extrem), es podria anar variant la intensitat fins arribar al punt d’equilibri que 

fes levitar la peça central. 

 Una altra solució hauria estat amb imants permanents. Aquests s’haurien de fixar a 

una rosca. Llavors, si s’anés roscant a poc a poc, els imants s’aproparien mil·límetre 

per mil·límetre per cada extrem. Finalment la peça central hauria de levitar.   

 Com he dit anteriorment, hi ha moltes imperfeccions en la construcció del projecte que 

es podrien haver millorat. A simple vista es pot apreciar que els anells amb els imants 

estabilitzadors estan torts. A més, hi ha alguns imants que estan més endinsats a l’anell 

de plàstic negre i alguns que menys. Les distàncies entre els anells són obtingudes 

empíricament, a base d’anar provant. Tampoc coincideixen les mides de gruix dels 

anells. 

 Els materials que formen la construcció són reutilitzats. Això comporta que el grau 

d’estètica no sigui el més elevat. Hauria quedat molt millor amb materials específics, 

encara que això hagués comportat un augment del valor del pressupost.   

 

La principal crítica que em faig és el no aprofitament del temps. Això ha comportat que a 

mesura que s’anava acostant la data d’entrega m’anés estressant i també que no tingués prou 

temps per acabar de provar altres maneres per aconseguir la levitació. Malgrat no aconseguir 

l’objectiu final, crec que el treball ha quedat molt bé.  

Fer el treball de recerca ha sigut una experiència nova i molt útil per a la vida. S’aprèn que el 

més important és organitzar-se bé amb el fi de no deixar que la feina t’ofegui. També s’aprèn 

a buscar alternatives si una cosa no surt com ho havia de fer. A part d’això, m’ha servit per 

enriquir els meus coneixements sobre magnetisme, electromagnetisme i levitació magnètica. 
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Però sobretot, penso, el que té més valor és la part pràctica. És a dir saber aplicar la teoria a la 

matèria i després poder argumentar els resultats.  

Tot i que hi ha hagut moments difícils, en els quals no sabia com seguir o pensava que no 

entregaria el treball sencer, m’ho he passat molt bé fent el treball. 
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Küspert, per haver proposat idees i ajudar-me en la construcció del projecte final. També al 

tiet Hans Jürgen Küspert, per facilitar-me fonts d’informació i ajudar-me a l’hora 

d’encomanar alguns articles necessaris per a la realització del treball. 

Després cal agrair el suport que he rebut del meu tutor del treball, el Ramon Grifell i Pons, en 

tots els aspectes. També mercès al Pep Porredon i Bantolra per haver-me aclarit conceptes 

sobre circuits elèctrics, entre d’altres. Agraïments, també, al Michael Uhl, per haver-me ajudat 

i aportat idees en la construcció del projecte final. A més, al Toni Ruano i Quesada per haver-

me donat idees sobre la realització de les pràctiques, per la facilitació de certes eines i per 

animar-me. També gràcies a: Joaquim Clotet i Montraveta i Eugeni Barniol i Estany. 

Finalment, dono moltes gràcies als meus amics i amigues, sobretot per animar-me. 

Especialment a: Quirze Abella i Travesset, Ioana Bendris i Claudia Martín i Tarrés. 

 

 

 

 

Signatura de l’alumne creador d’aquest treball:   Martin Küspert 

 

 

          


