
La petita història del motor elèctric de c.c. és una és una proposta didàctica adreçada a nois i 

noies de segon d’ESO, per bé que això és indicatiu. 

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

El disseny didàctic 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 petita història del motor elèctric consta de tres projectes:

Projecte 1: Disseny i construcció d’un motor de dos braços

Es planteja el problema de com fer voltar un eix usant els  coneixements apressos sobre els

imants i els electroimants, és a dir, una màquina que transformi l’energia elèctrica en energia

mecànica. Després de generar i promoure idees per construir aquesta màquina, se n’esbossa una



i  es  planteja  la  seva  realització.  Per  reforçar  la  comprensió  de  la  idea  es  disposa  d’una

interacció feta amb el Geogebra. D’entrada es veu que podem posar l’eix rotor en dues menes

de  carcasses:  una  amb  l’eix  horitzontal  i  l’altra  vertical.  S’opta  per  desenvolupar  la  més

econòmica.  Es  construeix un electroimant rotor  de dos braços, i  s’explora la posició  de les

escombretes  en  relació  a  els  contactes  de  l’electroimant  rotor  i  a  la  posició  dels  imants

permanents.  Es  disposa  d’una  simulació  feta  amb  Geogebra.  Es  conclou  que  hi  ha  dues

possibilitats i es construeixen els dos prototips. Es pot fer que uns alumnes en facin un i uns

altres  l’altre.  El  prototip funcionarà, però necessitara d’un impuls  inicial  per arrencar.  Aquí

emergeix un nou problema que donarà pas a un segon projecte per solucionar-lo.

Projecte 2: Disseny i construcció d’un motor de tres braços.

Es desmunta i s’examina un motor petit i s’observa que el seu rotor té tres braços. Aquesta és la

idea inicial per resoldre el problema plantejat. Es dissenya l’armadura i s’usa el Geogebra per

dibuixar la seva forma. Es bobina, es posen les tres agulles de contacte i s’entra a explorar el

circuit en sèrie dels tres electroimants en funció dels diferents contactes que es poden produir.

Per realitzar aquesta exploració se simula el circuit amb tres bombetes o hi ha la possibilitat de

fer-ho amb una simulació del Phet. Sigui com vulgui, el cas és arribar a la conclusió que segons

com es produeixin els contactes hi haurà un braç que quedarà desactivat, la qual cosa ens dóna

la clau per esbrinar la posició dels imants i de les escombretes. De nou s’utilitza una simulació

feta amb Geogebra per comprendre com s’han de situar uns elements en relació als  altres.

Acabat el prototip es prova. S’observa que no sempre arrenca sol, la qual cosa obliga a analitzar

on  es  troba  l’error,  que  es  localitza  en  l’excessiva  distància  dels  braços  actius  als  imants

permanents. La solució del nou problema es troba en observar de nou l’especejament del motor

que hem desmuntat i es veu que els imants permanents gairebé ocupen la meitat d’una volta.

Això obliga a construir una nova peça i a afegir més imants. Finalment es comprova que aquest

prototip arrenca de manera molt eficaç.

Projecte 3: Motors sense col·lector. Principi del motor pas a pas. 

Al llarg dels dos projectes anteriors, el text insisteix en el concepte de control, és a dir, que  el

principal problema és controlar que els braços de l’electroimant estiguin inactius quan s’encaren

amb els imants permanents i actius amb la polaritat adequada quan s’hi aproximen o es se’n

distancien.  Des  d’aquest  punt de vista,  el  sistema escombretes—agulles  de contacte és  una

solució mecànica. 

Com que disposem de mitjans i recursos digitals, es planteja el projecte de construir un motor

en què aquest control es faci electrònicament, de manera que el motor serà més simple des del

punt de vista mecànic: un imant solidari  a un eix i  aquest a l’interior d’una bobina que es

controlada per una placa Arduino i programada amb Snap.



S’usa el generador elèctric construït en la unitat La resposta de Faraday de l’itinerari La moguda

electromagnètica.

Temps lectiu: 

Projecte 1: 10-12 hores

Projecte 2: 8-10 hores

Projecte 3: 1-2 hores


