
Disseny i construcció d'un generador simple

 

Descripció de la proposta

Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica.

El  disseny  didàctic  d’aquest  itinerari  es  basa  en  idees,  preguntes  i  problemes  que  originen

projectes i  observacions experimentals,  a  partir  de  les quals  els  nois  i  les  noies  han d’inferir

conceptes i procediments. 

La unitat segueix l’esquema natural de l’aprenentatge per assaig-error:

Problema inicial   Solució   Emergència d’errors   Nou problema   Solució  

Emergència d’errors  etc.

La unitat consta d’una guia detallada de les activitats i de les informacions pertinents estructurada

en paràgrafs numerats, tots ells precedits per una sèrie d’icones que indiquen la naturalesa de

l’activitat: 

Idea            Exploració       Construcció   

 Pregunta    Informació      Redacció. 

La unitat conté referències a un Full de treball en el qual les noies i els nois deixaran constància

de la resolució de les activitats i dels projectes realitzats.

La proposta consta de dues parts:
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1. La resposta de Faraday a la pregunta d’Ørsted

2. Disseny i construcció del generador

La primera part és continuació de la unitat  L’experiència i la Pregunta d’Ørsted.  Es respon la

pregunta  Si l’electricitat  pot  crear magnetisme, el  magnetisme podrà crear electricitat? amb el

generador de Faraday, i se’n proposa la construcció, partint del mateix carret i bobina que s’utilitzà

per fer l’electroimant. Una vegada comprovat que el LED de la bovina s’encén i que el voltímetre

marca tensió, s’introdueix el concepte d’inducció electromagnètica mitjançant l’observació de la

relació entre la rapidesa de la variació del camp magnètic i la intensitat de la llum del LED i el

moviment  de l’agulla  del  voltímetre.  A més,  es fa una exploració  sistemàtica de les relacions

geomètriques entre les línies de camp i  les espires de la  bobina usant  la  maqueta del  camp

magnètic d’un imant (feta a la unitat sobre els imants) i la d’una espira. A partir de les evidències

de la il·luminació intermitent del LED i del moviment altern de l’agulla del voltímetre, per analogia,

s’infereix que la naturalesa del «corrent generat» no se s’assembla gens al corrent continu. Es

proposa una simulació elaborada amb el Geogebra per visualitzar gràficament el corrent altern.

La segona part planteja el problema de dissenyar un generador més eficient que el de Faraday. Es

parteix de la intuïció que un moviment giratori de l’imant a l’interior de la bobina proporcionarà una

variació del camp magnètic més ràpida que la del moviment alternatiu. El problema que s’obre és

esbrinar quin ha de ser l’eix de gir de l’imant per tal que es produeixi la variació del camp magnètic

en la bobina i que les línies de camp tallin verticalment les espires de la bobina. De manera que es

planteja una observació i  una exploració sistemàtiques que es realitzen amb les maquetes de

l’espira i del camp magnètic. Una vegada resolt el problema de l’eix de gir de l’imant, ja s’està en

condicions d’entomar el disseny i la construcció del generador.

Per construir el carret a l’interior del qual gira l’eix de l’imant i per al suport d’aquest s’ofereix tant

la possibilitat d’imprimir-lo en 3D com de fer-lo a partir de placa de PVC expandit de 3 mm de

gruix. 

Temps lectiu: 8-10 hores

Recursos emprats

Placa de PVC expandit  de 3 mm. 

Fil de bobinar del 0,2 ( 1/4 de carret)

2 imants de neodimi de 10x10x 3 mm

Casquet de llautó amb cargol de pressió.
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Vareta de llautó de 4 mm.  12 cm. Alternativa: vareta roscada.

2 monedes 1 ct

2 terminals femella 

1 LED

Pega de silicona

Paper de vidre

Vareta cilíndrica 10 mm de fusta (si no es pot imprimir el suport) 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

El Disseny i construcció d’un generador simple és una proposta didàctica adreçada a nois i 

noies de segon o tercer d’ESO, per bé que el curs és indicatiu. 

Documents adjunts 

• Material de treball per a l’alumnat. 
◦ 1. Disseny i construcció d'un generador simple.pdf
◦ 2. Disseny i construcció d'un generador simple. Full de treball.odt
◦ 3. Carret i suports imants. stl

Autoria

Jordi Achon i Masana
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