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Motors de corrent altern. Principis de funcionament. 

Imatge de Wikipedia

Objectius
 

- Analitzar la conversió de l’energia elèctrica a energia mecànica mitjançant els 
camps magnètics.

- Analitzar la creació de camps magnètics giratoris utilitzant medis estàtics.
- Descriure el funcionament d'un motor de corrent altern síncron. 
- Relacionar  els problemes i limitacions dels motors de corrent altern.
- Descriure el funcionament d'un motor de corrent altern asíncron.
- Analitzar  la importància del lliscament.
- Descriure  les  transformacions  energètiques  en  un  motor  de  corrent  altern. 

Determinació del rendiment.
- Identificar  les  característiques  d'un  motor  de  corrent  altern  interpretant   les 

plaques de característiques.
- Relacionar les principals característiques pel que fa a l'ús i el connexionat. 
- Identificar els modes de funcionament d'un motor asíncron: arrencada, en buit, 

en càrrega, en curtcircuit (rotor frenat).
- Explicar els diferents mètodes de regulació de velocitat d’un motor asíncron i els 

circuits de comandament per  realitzar-les.
- Analitzar  l’adequació  de  l’ús  d’un  motor  de  corrent  altern  a  una  aplicació 

concreta.

Descripció de l’activitat
Aquesta unitat presenta els motors de corrent altern, que són els més utilitzats dins el 
conjunt de les màquines elèctriques. La comprensió funcional dels motors de corrent 
altern  demana  un  capacitat  d'abstracció  important,  el  coneixement  dels  efectes 
electromagnètics ii  el domini de les eines matemàtiques per a la modelització dels 
efectes físics d'interacció entre camps elèctrics i  camps magnètics.  En la proposta 
didàctica es combina el treball analític amb l'activitat experimental per a que l'alumnat 
copsi millor els fenòmens físics que hi són presents. Es complementa amb problemes i 
activitats d'avaluació.

Els models experimentals que es proposen necessiten un equipament específic.
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Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
4 h a l’aula ordinària.
4 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 
- Motors recuperats
- Polímetre
- Oscil·loscopi

Recursos complementaris:

Alguns vídeos:

Motor  elèctrico de 1 espira: http://www.youtube.com/watch?v=CuHuvYEMM7g

Motor trifásico asíncrono: http://www.youtube.com/watch?v=TayaM1qeimQ

Animacions i applets:

Electric motors and generators: 
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html

AC motor: Electrical Machines: Animations:
http://educypedia.karadimov.info/electronics/javamotor.htm

Aspectes didàctics i metodològics 
El  plantejament  d'aquest  material  és  defugir  de  grans  demostracions  i  anàlisis 
matemàtics  i  donar  un  pes  específic  a  l'experimentació  com  a  estratègia  per 
comprendre  millor  el  funcionament  dels  motors.  Es  fa  una  breu introducció  a  la 
interacció entre camps elèctrics i magnètics, es presenta el camps magnètic giratori i  
a continuació s'aborden els motors.

Continguts i competències que es treballen de forma destacada
 Es treballen els continguts següents:

1. Transmissió de moviment utilitzant camps magnètics.
2. Creació d'un camp magnètic giratori amb bobines estàtiques.
3. Anàlisi de funcionament i constitució dels motors de corrent altern síncrons.
4. Anàlisi de funcionament i constitució dels motors de corrent altern asíncrons.

La  principal  competència  treballada  està  relacionada  amb  el  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat de batxillerat de l'àmbit tecnològic.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Física i Matemàtiques.

Documents adjunts
Guia per al professorat: MP_Motors_CA.pdf

Guia de treball per a l’alumnat: MA_Motors_CA.pdf
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