
Generador elèctric elemental de corrent altern

GENERADOR ELÈCTRIC ELEMENTAL DE CORRENT ALTERN

Quan  es  fa  girar  una  bobina  en  el  sí  d'un  camp magnètic 
s'indueix en aquella una força electromotriu. Què deu passar si 
fem girar un imant en el sí d'una bobina?
T'has preguntat mai què passaria a un generador de corrent 
altern si enlloc de moviment se li subministra corrent altern?

Sabies que....

Quan mitjançant un assecador de cabell es fa girar el rotor del muntatge de la imatge, el 
díode  LED  fa  pampallugues.  Aquest  fet  s'explica  amb  la  llei  de  Faraday,  la  força 
electromotriu induïda en un circuit és igual i de signe oposat a la rapidesa amb què varia el  
flux magnètic que el travessa.

Quan les línies de camp magnètic dels imants del rotor s'orienten paral·leles al  vector 
normal a la superfície que tanca una espira de la bobina, no hi  ha força electromotriu 
induïda en el conductor de la bobina atès que no hi ha variació del flux magnètic que 
travessa la bobina. Aquest punt correspon a zero en voltatge.

En  el  subsegüent  gir  del  rotor  fins  al  quart  de  volta,  el  valor  absolut  de  la  força 
electromotriu augmenta de zero fins al valor màxim. En aquest valor màxim les línies de 
camp magnètic dels imants s'orienten perpendiculars al vector normal a la superfície que 
tanca una espira de la bobina.  En aquest gir, el sentit de la intensitat induïda a la bobina 
serà el que generi un segon camp magnètic amb línies de flux que travessin l'espira de 
manera que compensin la disminució de línies de flux del camp magnètic permanent (el 
parell d'imants) que travessen la bobina, degut al mateix gir del rotor.

Aquest fet és congruent amb la  llei de Lenz  ,   el sentit  
d'una força electromotriu induïda és tal que s'oposa a  
la causa que l'ha produïda. 

En el  subsegüent  gir  des del quart  de volta fins a la 
mitja  volta  del  rotor,  el  flux  de  camp  magnètic 
permanent que travessa la bobina augmenta. Per tant, 
com que el corrent elèctric induït circula en el mateix 
sentit que en el gir inicial fins al quart de volta, el mòdul 
de la intensitat d'aquest corrent elèctric decreix fins a 
zero de manera congruent amb la llei de Lenz. 

En el subsegüent gir des de la mitja volta fins als tres quarts de volta, el sentit de la corrent 
elèctrica induïda canvia per generar un camp magnètic que s’oposi a la disminució del flux 
del camp magnètic permanent que travessa la bobina.
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....

Aquest muntatge tan simple conté els elements bàsics d'un generador de corrent altern: 
rotor, corresponent en aquest cas als imants que giren amb l'eix, i estator,  corresponent 
en aquest cas a la bobina de fil de coure.

En el cas dels generadors, en contraposició al cas dels motors, és d'aplicació la regla de 
la  mà  dreta per  predir  el  sentit  de  la  corrent  induïda.  En  posicions  ortogonals  les 
direccions dels següents dits assenyalen els següents paràmetres: polze, moviment del 
conductor (en aquest cas amb el conductor a l'estator i per tant fix, cal considerar el seu 
moviment relatiu respecte els imants permanents); índex, sentit del camp magnètic (del pol 
nord al pol sud); cor, sentit convencional del corrent induït (del pol positiu al pol negatiu).

Experimenta

1. Connecta els borns de la bobina de l'estator als terminals del díode LED. Acciona 
l'assecador de cabell en velocitat de ventilador baixa per què faci girar la turbina. 
En acabat, acciona l'assecador en velocitat de ventilador alta. Observa i anota què 
ocorre. 
Desconnecta el díode LED. Mesura mitjançant el polímetre la tensió que s'esdevé 
als borns de la bobina quan aquesta és accionada per l'assecador en velocitat de 
ventilador baixa i quan ho fa en velocitat alta.

2. Connecta els borns de la bobina de la maqueta a una font d'alimentació en mode 
corrent altern de 12V. En acabat, connecta els borns de la bobina de la maqueta a 
la font d'alimentació en mode corrent continu. Observa i anota què ocorre.
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Explora i investiga

1. En aquest generador de corrent altern, el rotor allotja els imants del camp magnètic 
inductor  i  l'estator  correspon  a  la  bobina  de  l'induït,  allà  on  s'indueix  la  força 
electromotriu.  Raona si seria possible generar corrent amb l'inductor a l'estator i 
l'induït  al  rotor?  En  cas  afirmatiu,  dibuixa  esquemàticament  la  modificació  que 
caldria fer a l'aparell.

2. Quina  relació  creus que hi  pot  haver  entre  els  resultats  del  punt  1  de l'apartat 
d'experimentació i la llei de Faraday?

3. Per què creus que el díode LED fa pampallugues quan s'acciona el  generador? 
Quina relació hi pot haver entre aquest fet i la llei de Lenz? Per què el díode LED fa 
llum  constant  quan,  enlloc  de  connectar-lo  al  generador,  se'l  connecta 
convenientment a la font d'alimentació en mode corrent continu (no doneu més de 
2V)? Raona què ocorre quan s'inverteix la polaritat en la connexió del díode LED a 
corrent continu.

4. Quina  relació  creus que hi  pot  haver  entre  els  resultats  del  punt  2  de l'apartat 
d'experimentació i la llei de Faraday?

5. La regla del tirabuixó o regla de Maxwell, diu que el sentit de les línies de força 
d'un camp magnètic generat per un corrent elèctric és el que indicarà un tirabuixó 
en avançar en el mateix sentit del corrent. 

Dibuixa  una seqüència  esquemàtica del  generador  de corrent  altern per a cada 
quart de volta d'un cicle complet del seu rotor. Marca el sentit del flux magnètic de 
l'inductor i el sentit del flux magnètic que genera el corrent elèctric per l'induït. Marca 
també el sentit del corrent elèctric per l'induït.
Comprova que l'esquema sigui congruent amb la llei de Lenz i la regla de Maxwell.

6. Amb aquest  applet pots  simular  el  funcionament 
del generador i comprovar què passa amb el canvi 
d'alguns paràmetres:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/generator_s.htm

Annex: seqüència de muntatge 

Materials per a confeccionar les parts elementals: fil 
de  coure  esmaltat  de  0,6  mm  de  diàmetre,  dos 
imants  permanents  de  neodimi  de  18  mm  de 
diàmetre, tub de plàstic rígid de 32 mm de diàmetre 
exterior i gruix de 1,6 mm, tub de plàstic rígid de 20 
mm de diàmetre exterior  i  gruix de 1 mm, vareta 
metàl·lica de secció circular i 2 mm de diàmetre.
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Confecció de l'estator: Inicialment es practiquen, al 
tub  de  diàmetre  32  mm  corresponent  al  cos  de 
l'estator,  dos  forats  diametralment  oposats  que 
permetin el gir de l'eix del rotor.  A continuació es 
volteja  el  fil  de coure  per  formar  la  bobina  tenint 
present que cal deixar un espai lliure al voltant dels 
forats per no limitar el gir de l'eix.

Confecció del rotor: Inicialment es practiquen, al tub 
de diàmetre 20 mm corresponent al cos del rotor, 
dos  forats  diametralment  oposats  que  s'ajustin  a 
l'eix del mateix rotor. Els dos imants permanents de 
neodimi  aniran  allotjats  dins  d'aquest  cos,  un  a 
cada banda de l'eix. 

Detall  interior  del  generador.  El  rotor  pot  girar 
lliurement dins el cos de l'estator.

Detall exterior del generador. La bobina de l'estator 
permet el gir lliure de l'eix del rotor. 

Planta general del generador. A l'extrem esquerre 
de l'eix  del  rotor  hi  ha instal·lada una turbina per 
poder accionar el generador amb un corrent d'aire. 
S'observen les connexions de la bobina de l'estator 
per  a  poder  connectar  un  díode  LED  a  la  força 
electromotriu generada.
Aquestes connexions també permetran la connexió 
a una font alterna quan es vulgui un funcionament 
de l'aparell com a motor.
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Perfil  del  generador.  S'observa  el  detall  de  la 
turbina  construïda  amb  un  tap  de  suro  i  trossos 
d'ampolla  de  plàstic  de  manera  que  s'aprofiti  la 
forma corba. 

Alçat  del  generador.  S'observa  el  detall  de  les 
fixacions  del  cos  de  l'estator  a  la  base  de  la 
maqueta. 
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