
ASPECTES 
BÀSICS DE
LA FUSIÒ

MÒDUL 1



L’ENERGIA I EL SEU PAPER
AL MÓN ON VIVIM

Renovables i no renovables

Oil

Coal

Natural gas

Font: Revisió Estadística de l’Energia Mundial de BP, 2020.

1.1



(a) Fes una estimació  de 

quin percentatge de  

l’energia del teu país  prové 

de fonts d’energia  

renovables, com la solar,  

l’eòlica, la hidràulica, etc.

Explica com has fet la teva  

estimació. Has fet alguna  

hipòtesi?

(b) Compara la teva  

estimació com a mínim  amb 

la d’un/a altre/a  company/a 

de classe. Són  molt diferents 

les vostres  estimacions? 

Compareu  els vostres 

raonaments:  heu partit de 

diferents  hipòtesis?

(c) Busca la combinació  

energètica del teu país.  

Compara les teves  

estimacions amb les  dades 

reals. T’hi has  acostat?

1.1. EXERCICI DE CLASSE



Parleu-ne!

1.1. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES



Font: Nacions Unides, Departament d’Afers  

Econòmics i Socials, Divisió de Població (2019).  

Perspectives de la població mundial 2019:  

aspectes destacats. ST/ESA/SE R .A/423.

Problema
- Augment de la població

- Augment de l’ús de l’energia

-Fonts nocives per al medi  

ambient



Solucions
- Reduir les necessitats energètiques

- Augmentar les fonts d’energia sostenibles

Com?
- Millor emmagatzematge

- Fonts d’energia alternatives

- Solució de suport: la fusió nuclear!

Font: CCFE



Font: NASA

1.2 LA FUSIÓ
DINS EL SOL

- Estrella

- El sistema solar s’hi manté unit  

per la gravetat

- Pressió immensa

- En equilibri

Obté l’energia de la fusió!
Donem-hi un cop d’ull!



Nucli
Protó: determina de quin element  es 

tracta, càrrega positiva  Neutró: 

determina de quin isòtop  es tracta, 

sense càrrega

Núvol d’electrons
Electró: determina la càrrega/ions,càrrega negativa



Isòtops

Hidrogen Deuteri Triti



Àtoms i ions

Àtoms
- Neutres

Ions
- Carregats elèctricament

- Poden ser positius o negatius

H HH+



Càrrega

Les partícules carregades  

elèctricament interactuen entre si

Atracció: (+/-) Repulsió: (+/+) o (-/-)



Fissió
Un nucli pesat es divideixen  

dues (o més) parts i allibera  

energia

Fusió
Dos nuclis lleugers es fusionen  

per formar un nucli més pesat i  

alliberar energia



La reacció per fusió nuclear

17,6 MeV = 0,00000000000282 joules

1 amu = 1.661 x 10-27 kg

= 0,000000000000000000000000001661 kg

Una gran quantitat  

d’energia de dues  

partícules moltpetites!

La més senzilla: la fusió D-T

Deuteri i triti

Dos isòtops d’hidrogen

1
2H +1

3H → 2
4He + n + 17.6 MeV



El concepte de «densitat  energètica» 

és important en física  i, encara que 

d’entrada sembli  complex, 

bàsicament es pot  resumir en «la 

quantitat d’energia  que hi ha dins 

d’un determinat  volum de matèria». 

Si cremem

un litre de gasolina, mesurem la  

quantitat d’energia alliberada  (en 

forma de calor) i la dividim  pel 

volum cremat, n’obtindrem  la 

densitat energètica. Es pot

determinar la densitat energètica  de 

tots els combustibles.

1.2. EXERCICI DE CLASSE

(a)Dels combustibles que s’indiquen a  continuació, 

quin creus que té la major densitat  energètica? Quin 

diries que té la menor densitat  energètica? Ordena’ls 

de major a menor densitat

energètica.

(b)Compara la teva llista com a mínim amb la  d’un/a 

altre/a company/a de classe. Explica per

què els has col·locat en aquest ordre.

(c)Busca les densitats energètiques. Compara la  teva 

llista amb les dades reals. T’hi has acostat?

Gasolina – petroli – carbó – fusta – hidrogen  (gas) 

– etanol – deuteri – urani



1.2. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

De major a menor:

1.Deuteri

2. Urani

3. Carbó

4. Petroli

5. Gasolina

6. Etanol

7. Fusta

8. Hidrogen (gas)



Ens cal:
• Alta temperatura 

(= alta velocitat)

• Alta densitat

I:
• Temps de confinament de l’energia



Al sol: la gravetat
•Provoca condicions extremes i confina l’energia durant molt  de

temps

A la Terra: ens calen altres vies
• Reactors de fusió

• Plasma!



1.3 PLASMA

El «quart» estat de la matèria

Gas ionitzat
• Conté càrregues de moviment lliure:

- Ions positius

- Electrons negatius

• Plasma totalment ionitzat

- S i només té ions i electrons



Canvi d’estat
• Sòlid/líquid/gas

• Amb una pressió i temperatura  

específiques

• Ruptura: es trenquen els  

enllaços dins els àtoms

• Condició per a la ruptura

- L’energia ha de ser superior  a 

l’energia llindar

Ionització
• Gas

• Alta pressió i temperatura

• Ruptura: es trenquen els  

enllaços dins els àtoms

• Condició per a la ruptura

- L’energia ha de ser superior  a 

l’energia de la ionització



El plasma es compon de partícules carregades  
elèctricament que es mouen lliurement

Pot ser conductor d’electricitat
• Corrents del plasma

Sensibilitat als
• Camps elèctrics

• Camps magnètics



L’estat de la matèria més comú a l’univers!
• Aurores boreals (llums del nord)

• Llums de neó

• Llamps

• Descàrrega de plasma

• Sol

• A l’interior d’un tokamak



1.3. EXERCICI DE CLASSE

Així, doncs, la diferència  

entre un plasma i un gas  

radica en la proporció  de 

partícules carregades

elèctricament i partícules  

neutres. No obstant això,  

podem observar que la  

majoria dels plasmes  

brillen, mentre que els  

gasos solen ser incolors i  

no brillen. Per què brillen  els

plasmes?

(a)Si la temperatura és prou elevada, tot comença a

irradiar energia, de manera els plasmes brillen de manera

natural a causa de l’alta temperatura.

(b)Les partícules carregades es mouen lliurement i  en el 

moment en què es produeix una col·lisió entre  un electró 

lliure i un ió, existeix la possibilitat que es  recombinin. 

Durant aquest procés de recombinació,  es partícules 

carregades es combinen formant una  partícula neutra. És 

en aquest moment quan es

produeix l’emissió de llum. S i la llum que s’emet es troba  dins 

l’espectre visible, el plasma començarà a brillar.

(c)En algunes reaccions nuclears, es produeix emissió  de 

llum. Si la llum que s’emet es troba dins l’espectre  visible, el 

plasma començarà a brillar.



1.3. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

(b) Les partícules carregades es mouen lliurement i quan es produeix una col·lisió  entre un 

electró lliure i un ió existeix la possibilitat que es recombinin. Durant  aquest procés de 

recombinació, les partícules carregades es combinen formant  una partícula neutra. És en 

aquest moment quan es produeix l’emissió de llum. Si  la llum que s’emet es troba dins 

l’espectre visible, el plasma començarà a brillar.



• Influència de la càrrega en l’entorn

• Fort camp prop de la càrrega

Línies de camp elèctric
• Imaginàries

• No es creuen mai

• A prop = fortes

• De + a -



• Influència de la càrrega en l’entorn

• Fort camp prop dels pols

Línies de camp magnètic
• Imaginàries

• No es creuen mai

• A prop = fortes

• D’N a S

• Sempre circuits tancats



Moviment circular continu
(gyromotion)
• La càrrega interacciona  

amb el camp magnètic

• Moviment circular al volant  de 

la línia de camp

• Si la partícula presenta moviment en velocitat en la direcció de la  línia de 

camp: trajectòria helicoïdal al voltant de la línia de camp



Per què calen camps elèctrics  i magnètics   
per a la fusió? Per confinar el plasma!
• Plasma partícules d’alta temperatura i alta velocitat

• Si les partícules arriben a la paret del reactor, aquest es  

fondrà

• Podem fer servir un camp magnètic per mantenir  les 

partícules lluny de la paret!



1.4. EXERCICI DE CLASSE

La direcció del camp magnètic (és a  dir, 

la direcció de les línies de camp  

magnètic) depèn de la direcció

de les càrregues en moviment.  Dibuixa 

la direcció del camp  magnètic traçant 

diverses línies de  camp magnètic per a 

les següents  situacions:

(a)Un cable recte pel qual circula  

corrent.

(b)Un fil circular pel qual circula corrent  en 

sentit contrari a les agulles del  rellotge.

(c)Un electró que es mou en cercle  (en el 

sentit de les agulles del rellotge)  i un protó 

que es mou en cercle (en el  sentit contrari). 

Compara-ho amb les  direccions de la 

pregunta b. Què veus?

(d)Què pots explicar sobre la direcció  del 

camp magnètic en comparació amb  la 

direcció del moviment en general



1.4. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

(a) El corrent surt del paper.

El camp magnètic es corba en sentit contrari a les agulles del rellotge.

(b) El camp magnètic dins de l’espira està fora del paper

(c) El camp magnètic fora de l’espira està dins del paper.

(d)A causa de la càrrega i al moviment oposat, el camp magnètic té  la mateixa 

direcció per a totes dues partícules

(e)La direcció del camp magnètic és sempre perpendicular a la  direcció 

del corrent.



1.4
CONSTRUIR UN DISPOSITIU
DE FUSIÓ

Fusió per confinament magnètic (MCF)
• Confina un plasma amb un camp magnètic

• Escalfa el plasma fins a arribar a condicions de fusió

El tipus de dispositiu de fusió més conegut:
• Tokamak

• Del rus: «Cambra toroidal amb bobines magnètiques»

MAST (Mega Ampere Spherical Tokamak) | Font: CCFE



Tor o forma de dònut
• Dins del dònut: plasma

• Fora del dònut: bobines  

magnètiques

Geometria
• Radi major R

• Radi menor a

• Angle poloidal θ

• Angle toroidal φ

Font: Imatge de fons de Powerpoint



1.5. EXERCICI DE CLASSE

Els diferents tokamaks i  

dispositius de fusió toroidals  

tenen diferents «relacions  

d’aspecte »: la relació entre  el 

radi major R i el radi menor

a. Com a resultat, les formes  

d’aquests tors poden variar  

força. Vegem aquestes  

diferents formes amb més  

detall.

(a)Fes un dibuix d’un tor amb un radi major gran,  però 

amb un radi menor petit. Quin aspecte té?

(b)Ara dibuixa un tor amb un radi major petit i un  radi 

menor gran. Per què costa més de dibuixar?

(c)Què passaria si fas que el radi major sigui  cada 

vegada més petit mantenint un radi menor  gran? Quina 

forma obtens?

Observa ara les relacions d’aspecte dels dos  

esbossos d’(a) i (b).

(d) Què passa si canvia la relació d’aspecte?

(e)Quina és la menor relació d’aspecte possible  per a 

un tor?



1.5. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

(a) Un donut

(b)El dònut agafa una forma més esfèrica en què el radi menor no pot  ser més 

gran que el radi major (si no, ja no és un tor).

(c)S i permetem que el radi menor sigui més gran que el major i  prenem 

el cas límit, obtenim una esfera.

(d) El tor canvia de forma.

(e)El radi menor no pot ser més gran que el radi major. Si són iguals, vol  dir que 

la relació d’aspecte és mínima; per tant, la relació d’aspecte = 1.



1.6. EXERCICI DE CLASSE

Com hem vist, hi ha dues  

direccions principals en  un 

tor: la direcció toroidal  i la 

poloidal. Com que pot  ser 

una mica complicat  

d’entendre, donem-hi un  

cop d’ull.

(a)Fes un esquema de les dues possibles  

seccions d’un tor.

(b)Quina secció és la secció poloidal? Quina  és la 

secció toroidal? Què observes a la  direcció 

toroidal/poloidal i les seves seccions  

corresponents?



1.6. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

Secció poloidal Secció toroidal



Tres sistemes magnètics   
principals:
• Bobines de camp toroidals

• Solenoide central

• Bobines de camp poloidals

Crèdits: S. Li i altres https://tinyurl.com/4ybcpw65 (CC BY 4.0)



1.7. EXERCICI DE CLASSE

Donem un  

cop d’ull a  un 

tokamak  

estàndard,  

centrant-nos  

en els seus  

tres sistemes  

magnètics  

principals.

(a)Quins imants es veu que es troben dins la secció poloidal?  Com 

s’anomenen aquests imants? Té sentit el nom que reben?

(b) Digues els noms dels altres dos grups d’imants.

Crèdits: S. Li i altres https://tinyurl.com/4ybcpw65 (CC BY 4.0)



1.7. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

(a) Bobines de camp toroidals: es troben dins la secció poloidal del tokamak

(b) Solenoide central: es troba dins el forat del dònut; és a dir, al centre Bobines de 

camp poloidals: es troben a la part superior i inferior del tor



• El camp més fort dins un tokamak

• En forma de D

• S ’emboliquen al voltant del dònut



• Conjunt de bobines apilades situades dins el forat del dònut

• Camp utilitzat indirectament:

inducció magnètica per crear un corrent dins el plasma

• Aquest corrent crea un camp magnètic poloidal

• Camp toroidal + poloidal camp magnètic helicoidal

• Camp helicoidal necessari per a l’estabilitat del confinament



Força del camp magnètic 𝐵

Una major densitat de línies de camp magnètic té com a  resultat un 

valor de B més gran

Flux magnètic Φ
• Phi’

• Densitat de línies de camp magnètic a través d’una superfície

• Les línies de camp són perpendiculars a la superfície

Φ = 𝐵 ∙ 𝐴 cos(α)



•Depèn de la velocitat del canvi del flux magnètic  

Càlculs duts a terme per:

Number of windings of the coil ×change in magnetic 6lux

• EMF: 𝜀𝜀 (epsilon)

• Utilitzat pels transformadors 𝜀 = 𝑁 ∙ −
dΦ

d𝑡



La força electromotriu contraresta el canvi del flux  
magnètic
• Crea un voltatge

• El voltatge crea corrent

• El corrent crea un camp magnètic oposat

Així, la força electromotriu és la que indueix un camp magnètic  oposat: 

Inducció magnètica

D’aquesta manera, un corrent variable que circuli través d’una espira

pot induir un corrent en una altra espira si les espires no estan

connectades.



Es componen de dues  
bobines
• Bobina principal

• Bobina secundària

• Diferents quantitats de bobinatges

• Fa servir inducció magnètica

Transformador ideal
• Sense pèrdues de potència:

P
bobina1 

= P
bobina2

Recordeu!
Power = Voltage × Current

P =  V × I

Crèdits: BillC, a la Wikipedia en anglès,

CC BY-SA 3.0, https://tinyurl.com/ye55fpxv



Ajuden a controlar la forma  i 
la posició del plasma
• Necessàries per garantir  

l’estabilitat del plasma

Per tant, no s’utilitzen per  
crear un camp poloidal
(El solenoide central crea un camp

poloidal mitjançant la inducció magnètica)
Crèdits: S. Li i altres  

https://tinyurl.com/4ybcpw65 (CC BY 4.0)



1.8. EXERCICI DE CLASSE

L’ús de la inducció per generar  un 

corrent de plasma que creï  el 

nostre camp poloidal té un  gran 

inconvenient: converteix  un 

tokamak en un dispositiu de  

funcionament polsant.

(a)Com és que la inducció magnètica  

implica un funcionament polsant?

(b)Per què suposa això un problema per  a un 

reactor de fusió?



1.8. EXERCICI DE CLASSE: RESPOSTES

(a)La inducció depèn d’un canvi del flux magnètic. El flux magnètic no pot  estar canviant 

contínuament, ja que en algun moment els imants arriben al seu  límit. Per tant, el 

solenoide central funciona per impulsos, cosa que deriva en un  funcionament polsant.

(b)L’ideal és que un reactor de fusió funcioni de manera continua, sense parar.  S i 

funciona per impulsos, hi ha moments en els quals no genera energia.



Equilibri de press ions en un tokamak
•Pressió exterior: plasma

•Pressió interior: camp magnètic

Força de Lorentz!

•Equilibri!

•Fa possible la fusió a la Terra!



Doneu un cop d’ull als quatre següents mòduls!

Mòdul 2: El camí a la fusió  

Mòdul 3: Control del plasma  

Mòdul 4: Materials de fusió

Mòdul 5: Desplegament de la fusió

O consulteu «Lectures addicionals»  

del llibre de l’alumnat

VOLEU APRENDRE MÉS SOBRE LA

FUSIÓ?



Aquest mòdul ha estat redactat com a part del material de  FuseNet per a centres d’educació 

secundària i es pot trobar  a la següent adreça:  https://fusenet.eu/education/materials

Per a més informació, visiteu https://fusenet.eu

Creat per: Sander Korteweg

Editors en cap: S joukje Tijmensen-Hoekstra, Sander Korteweg
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