
DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’UN 

GENERADOR ELÈCTRIC SIMPLE

1. La resposta de Faraday a la pregunta d’Ørsted

2. Disseny i construcció del generador

Full de treball

Jordi Achón 

BCN, 2017

Agraïment:

Jordi Regalés

1



1. La resposta de Faraday a la pregunta d’Ørsted

 (1) Michael Faraday (1791-1876) realitzà

nombrosos  invents  i  feu  descobriments

crucials  sobre  els  fenòmens  elèctrics  i

magnètics que marcaren l’inici de la física

moderna i de l’era l’electricitat. El gravat

rememora les Lliçons de Nadal per a joves

que  donava   a  la  Royal  Institution  de

Londres.
Un  dels  seus  experiments  més  importants

donà resposta a la pregunta d’Ørsted: si el

corrent elèctric crea un camp magnètic al

seu voltant, es pot crear corrent elèctric

a partir d’un camp magnètic?

L’enginy que ho feia possible era tant senzill com brillant. Vet aquí sobre el dibuix que

consta al seu diari. Consistia en una bobina cilíndrica de fil de coure, amb un espai buit al

seu interior, talment com un tub (tècnicament se l’anomena solenoide). Si s’introdueix

ràpidament un imant al seu interior o se’l treu, aleshores, es detecta un pols elèctric en la

bobina.  

A aquest fet se’l coneix com el principi d’inducció electromagnètica. Tant se val si és

l’imant o la bobina qui es mou. El moviment d’un respecte de l’altre produeix un pols

elèctric que dura un sol instant. 

Molta gent ho havia intentat abans que ell. Ho provaven amb imants i fils elèctrics, però

sempre eren muntatges estàtics. Faraday, hàbil i enginyós experimentador, intuí que el

dispositiu capaç de crear energia elèctrica a partir d’un imant i d’una bobina havia de ser

dinàmic.   

 (2) Si feu servir la mateixa bobina que heu construït per a l’electroimant podeu crear i

comprovar aquest  pols elèctric.  Només cal  afegir-hi  un LED i  disposar  d’un imant que

s’ajusti bé a l’interior de la bobina. 
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El moviment de l’imant o de la bobina ha de ser molt ràpid, tant si s’introdueix com si es

treu. Comprovareu que el LED s’encén només un instant, i que si l’imant es queda quiet o

el moviment és lent, no es produeix cap impuls elèctric.

Proveu de vàries maneres. Capgirant els pols magnètics, entrant o sortint per ambdues

bandes de la bobina. Desenganxeu el cargol i poseu-lo dins la bobina, i després li enganxeu

ràpidament l’imant, també es produirà una espurna de llum. Tingueu present que el LED

només s’encén quan el corrent va en un sol sentit, de manera que si s’encén quan l’imant

entra dins la bobina, no s’encendrà quan en surti. 

 (3) Si enlloc d’un LED hi posem un voltímetre aprofundirem en la comprensió d’aquest

fenomen. El muntatge és senzill. Introduïu l’imant a l’interior de la bobina i observeu

l’agulla del voltímetre. Es mou de manera alterna, és a dir: ara cap a la dreta, ara cap a

l’esquerra, seguint el moviment de l’imant. 

 (4) Per tal de facilitar la comprensió del descobriment de Faraday us serà de molta

utilitat muntar la maqueta d’una espira i usar la que ja teniu del camp magnètic, agafant-

la amb un bastó amb pinza per tal desplaçar-la amb comoditat per l’interior de l’espira.   
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 (5) Faraday era un observador perspicaç i va saber representar i descriure amb precisió

i senzillesa com era el moviment de l’imant dins la bobina, és a dir: en l’imant i en el fil

enrotllat  hi  veia un camp magnètic amb les  seves  línies  de camp  desplaçant-se d’una

manera determinada en relació a les espires de la bobina. 

Interactueu  amb la  simulació  Faradays-law per  tal  d’observar  i  comprendre  millor  la

geometria d’aquest desplaçament. 

Redacteu les vostres observacions al full de treball.

 (6)  Acabem d’observar  que  el  polsos  elèctrics  els  produeix  la  variació  del  camp

magnètic a l’interior de la bobina i que les línies de força tallen perperdicularment el

pla de les espires de la bobina. Aquests dos fets són simultanis.  

 (7)  Com que el  moviment de l’imant és  altern (o de vaivé) sorgeix  una pregunta

interessant:  com  és  el  moviment  dels  electrons?  És  com  el  que  generen  les  piles

elèctriques? És  a dir,  es  mouran tots  en un mateix sentit,  encara que a empentes? El

moviment de l’agulla del  voltímetre ja ens respon. En entrar un pol magnètic dins la

bobina, varia el camp magnètic en què aquesta està immers, i els electrons es mouen en

un sentit; i quan surt, els mou en sentit contrari. 

 (8) El giny de Faraday obrí la porta a un nou tipus d’energia elèctrica, molt diferent

del que produeixen les piles elèctriques. Si l’imant no s’atura, els electrons que hi ha a

l’interior de fil de la bobina vibren, és a dir, és un moviment de vaivé o altern. Per això a

aquesta mena de corrent elèctric se l’anomena corrent altern i és la que ens arriba a casa

nostra,  que  es  produeix  a  les  centrals  elèctriques.  Les  màquines  elèctriques  que

produeixen corrent altern s’anomenen alternadors elèctrics.

Vegeu com es representa la gràfica del corrent altern, que és molt diferent de la gràfica

del corrent continu.
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 (9)  Els  alternadors  no mouen els  seus imants  (o  electroimants)  d’una manera tan

primitiva i poc eficient com hem fet fins ara. Així que tractarem d’idear i construir un

alternador simple i eficient. Des del punt de vista mecànic sembla més senzill aconseguir

un moviment circular de l’imant que un de vaivé. A més, pot ser molt més ràpid, cosa

important en un alternador, ja que l’energia elèctrica que produeix depèn directament de

la variació del camp magnètic dins la bobina.   

La idea és fer girar un imant dins la bobina de tal manera que hi produeixi una ràpida

variació del camp magnètic. Però no hi ha una única manera de fer-lo girar, de manera

que, sigui quina sigui aquesta posició, abans de construir aquest giny hem d’estar segurs

que les línies de força de l’imant tallaran perperdicularment les espires de la bobina per

tal de produir la imprescindible variació del camp magnètic en la bobina

Vet aquí un nou problema a resoldre.
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2. Disseny i construcció d'un alternador simple

 (10) En aquesta unitat tractarem d’idear i construir un alternador simple i eficient.

Des del punt de vista mecànic sembla més senzill  aconseguir un moviment giratori de

l’imant que un d’altern, així la variació del camp magnètic a l’interior de la bobina serà

més ràpid i continu. A més, esperem que així serà molt més ràpid, cosa important, ja que

quan més ràpid variï el camp magnètic a l’interior de la bobina, més energia elèctrica es

crea.

Però ja intuïm que no hi haurà una única manera de col·locar aquest imant. Per això,

abans de construir aquest giny, hem d’estar segurs que les línies del camp magnètic de

l’imant rotor  tallin  perperdicularment les  espires  de la bobina,  de tal  manera que es

produeixi una ràpida variació del camp magnètic que afecta les espires.

 (11) Vet aquí un nou problema per resoldre. Una situació per explorar. Feu l’exploració
al full de treball.

 (12) Amb el resultat de l’exploració anterior ja

es pot projectar la idea: un imant gira pel seu eix

transversal a l’interior d’una bobina les espires de

la  qual  han  d’estar  creuades  amb  les  línies  del

camp magnètic.

Comencem  primer  a  dissenyar  com  ha  de  ser

l’imant rotor i a esbrinar les seves dimensions, que

condicionaran les del carret.

Vet aquí l’esbós de la idea:

En aquest projecte usarem dos imants de neodimi de forma cilíndrica, amb un gruix de 3

mm i 15 mm de diàmetre. Els haurem de col·locar amb pols oposats sobre el seu suport.

Com que no ens convé enganxar amb pega els imants, perquè els volem per a uns altres
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projectes, al suport de l’imant hi enganxarem dues platines de ferro (podem usar monedes

d’1 ct.), així els imants hi quedaran fixats.

Queda un detall del suport abans de posar-se a

fer-lo:  com  el  fixarem  a  l’eix  de  4  mm?  Ens

interessa  treure’l  i  posar-lo  amb  facilitat  a

l’interior de la bobina, per això el més pràctic és

encastar-hi un casquet amb cargol de pressió, de

manera que el  diàmetre del forat del  suport el

fixarem a 5 mm enlloc dels 4 mm de l’eix.

Resumint,  aquí  tenim les  dimensions de l’imant

rotor:

 (13) Vet aquí les peces de l’imant rotor ja fetes i muntades. El suport es pot fer amb

vareta  rodona de  fusta  o  dissenyar-la  i  imprimir-la  en  3D.  S’adjunta  el  fitxer  stl  per

imprimir.

Si  no  es  disposa  d’un  casquet  amb  cargol  de

pressió,  es  pot  usar  vareta  roscada  i  subjectar

directament els imants sobre dues rosques. 

Aquesta solució obligarà a muntar-la a l’interior

de la bobina, per la qual no és tan pràctica com el

disseny anterior.

Una altra solució es treure el casquet d’una regleta per a cable de 4 mm de diàmetre i

adaptar-hi l’orifici del suport:
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 (14) Anem pel carret de la bobina, que haurà de tenir dos forats per passar-hi l’eix de

l’imant rotor. A més, caldrà tenir clar com va el bobinat. Vet aquí l’esbós del carret amb la

direcció del bobinat:

Per determinar les mides del carret, hem de

partir de les dimensions de l’imant rotor i

esbrinar  quant  mesura  el  diàmetre  del

cercle que descriu en girar.

Aquest cercle determina el quadrat intern

de la bobina; després, només cal afegir un

cm als frontals de la bobina i tenir present

el gruix de les plaques.

Vet  aquí  un  problema  geomètric  per

resoldre. Entreu al full de treball 

 (15) Vet aquí el dibuix del carret en 3D. Se li han eliminat dues cares laterals per tal

d’aproximar més la bobina a l’imant. Aquest model està disponible per imprimir en 3D en

els fitxers adjunts, així com els dos tipus de suports.
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El mateix carret es ràpid de construir manualment

amb placa de PVC expandit de 3 mm de gruix i

amb tub de llautó de 4 mm de diàmetre interior.

 (16) El bobinat s’ha fet amb fil del 0,2 fent unes 300 voltes. Per les dues connexions

hem usat terminals femella dels cables que s’usen en les protoboards, en què hi encaixen

també les potes dels LEDS. 

 (17) Aquí el teniu. Feu rodar l’imant i comproveu si el LED s’encén.

 (18) Aquest és el principi bàsic dels generadors elèctrics, de la producció d’energia

elèctrica: fer voltar camps magnètics entre bobines; i per fer-ho, cal disposar d’energia

mecànica. Les centrals elèctriques l’obtenen de diferents maneres: aprofitant el vent; un

salt d’aigua; cremant carbó, gas, fuel o per fissió nuclear, tot plegat per tal d’obtenir
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molta calor per fer vapor d’aigua (com els trens de vapor antics) que, a grans pressions, fa

moure les turbines les quals, a la vegada, mouen els camps magnètics. I aquí hi rau un dels

grans reptes de la humanitat: moure camps magnètics amb energia mecàniques  netes i

renovables, que ni contaminin ni escalfin més el nostre planeta. 
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