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PETITA HISTÒRIA DEL MOTOR ELÈCTRIC

(Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica que trobareu a: 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30657) 

Introducció

 Segur que alguna vegada heu tingut un motor elèctric a les mans, d’alguna joguina i

l’heu engegat amb una pila. Si no, ja és hora de fer-ho.

En aquesta unitat esbrinarem com es va inventar el motor elèctric de corrent continu i en

construirem un prototip tot resolent els problemes que es vagin presentant. 

Vet aquí els tres tipus de motors que podeu utilitzar en els vostres projectes: 

a) Motor elèctric comú

Present  en  moltes  joguines  i  aparells

elèctric petits.

D’ell en surten sempre dos cables, que es

connecten als pols d’una pila elèctrica.

b) Servomotor

Motor molt usat en robòtica i en dispositius

que  no  necessiten  voltes  completes  sinó

mitja volta o una part.

Necessita programar-se per funcionar.

Observeu que té tres cables de sortida.

c) Motor pas a pas

Molt  usat  en  robòtica  i  en  dispositius  de

molta  precisió  que necessiten  fer  petites

fraccions de volta, en angles precisos. 

Necessita programar-se per funcionar.

Observeu que té cinc cables de sortida
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Llista de materials i eines

Material: Eines: 

Base fusta 7x6x1 cm

Claus:

1 de Ø 1 mm L : 30 mm   

5 de Ø 1,5 mm L: 30 mm

1 de Ø 2.5-3 mm

4 de L: 35 mm

Casquet per eix de 4 mm. L: 15 mm

2 imants ferrita 45x20x10 mm

Fil de coure esmaltat del 0,2 (1 carret)

2 Vareta llautó Ø 4 mm, L 4 cm

2 Tires làmina coure (60x 5 mm) gruix 0,1

mm

Planxa de PVC, gruix 3 mm

2 Cargols fusta. L 15 mm

Làmina cartró ploma. Gruix 3mm 

Pega paper

Paper de vidre

Paper mil·limetrat 

Trepant amb broca de 5 mm

Regle, llapis i goma

Martell

Alicates 

Tisores

Cúter

Encenedor

Pistola de silicona calenta

Barrina Ø 2 mm

Icones dels documents

 Indica que hi ha informació per llegir i comprendre.

 Set demana que formulis una pregunta o que en tens una per respondre. Pot ser que 

l’hagis de respondre en un full a part del document. 

 Indica una pluja d’idees o n’explica una. 

 Mans a l’obra. Tens un muntatge per fer. Prepara material i eines.

 Indica que hi ha una exploració a la vista. És a dir, que s’obren vàries opcions i les has 

d’examinar una a una.
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Projecte 1: motor de dos braços.

 Què  es  un  motor  elèctric?  Bàsicament  és  una  màquina  que  transforma  l’energia

elèctrica (pila) en mecànica (l’eix del  motor gira).  A l’eix del  motor se li  pot acoblar

qualsevol peça o una altra màquina. 

 Objectiu:  aprofitant  tot  el  que  sabeu  d’electromagnetisme  inventeu  un  giny

electromecànic que faci girar un eix sense parar, és a dir, un motor elèctric.

 Fem una pluja d’idees i recordeu que:

a) Si  es  canvia  el  sentit  del  corrent  elèctric  en  un  electroimant  (commutació),

aleshores, la seva polaritat magnètica canvia, és a dir, que l’extrem que és Nord

canvia a Sud i viceversa. 

b) Les forces d’atracció i repulsió entre pols magnètics, ja siguin d’imants permanents

o d’electroimants, poden produir moviment: pols iguals s’allunyen i pols diferents

s’acosten.

Vet aquí l’esquema d’una primera idea: 

• Un electroimant fixat a un eix central que gira lliurament. 

• Aquest electroimant rotor està situat entre dos imants permanents fixos, amb pols
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diferents encarats. 

• Si se sap com canviar el sentit del corrent de l’electroimant en els moments i en

els  posicions  adequades,  les  forces  d’atracció  i  de  repulsió  entre  els  pols  dels

imants i els de l’electroimant faran que el rotor giri.

• Això sí, sempre que l’electroimant estigui inactiu (que no rebi corrent) quan els

seus  braços  passin  per  davant  dels  imants,  ja  que,  si  no,  les  mateixes  forces

d’atracció o repulsió el travarien. 

 Aprofundiu una mica més en aquesta idea mitjançant la següent simulació.

Construïm primer la base i l’electroimant rotor. Després ja resoldrem el dispositiu per

controlar els canvis del sentit del corrent elèctric. 

Vet aquí la pinta que tindria una vegada realitzat:

Hi distingim dues parts: la part que està quieta,  l’estator,  que ara inclou la base i els

imants, i la part que es mou, el rotor, que inclou el col·lector o borns de contacte, l’eix i

l’electroimant.

 Fem en primer lloc l’estator.
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Muntatge:

1. Observeu el gràfic. Marqueu el centre de la base de fusta i els quatre punts per als

suports dels imants.

2. Amb el trepant i la broca de 5 mm perforeu el centre a una profunditat de 8 mm.

3. Useu les alicates per tallar els caps dels claus.

4. Encasteu el casquet al centre i claveu els claus.

5. Poseu els imants encarant els pols contraris.

 Anem pel rotor. Vet-lo aquí:

Muntatge:

1. Sobre paper mil·limetrat dibuixeu 3 peces com les indicades al gràfic. Podeu usar

el Geogebra per dibuixar-les i imprimir-les, o bé baixar-vos-les aquí.

2. També us les podeu imprimir-les en 3D. El disseny aquí.

3. Retalleu-les i enganxeu-les sobre el cartró ploma.

4. Talleu les peces amb el cúter i enganxeu-les una sobre l’altra.

5. Perforeu els dos punts laterals. Useu el clau de Ø 1 mm L : 3 mm. Pels dos forats hi
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passarà còmodament el fil de bobinar. Perforeu al centre amb el clau de Ø 2.5-3

mm. Després s’hi passarà l’eix de 4 mm i quedarà fixat. 

6. Comencem a bobinar.  Cal  treure,  abans,  l’esmalt  dels  caps  del  fil  de  bobinar.

Flamegeu amb l’encenedor uns 5 cm del cap del fil i rasqueu-lo després amb el

paper de vidre.

7. Fiqueu el cap del fil rascat per un dels dos forats. 

8. Feu  150  voltes  a  cada  braç.  És  imprescindible  conservar  el  mateix  sentit

d’enrotllament, si no, els dos extrems de l’electroimant no tindran pols magnètics

diferents i el rotor no podrà voltar. 

9. Quan acabeu fiqueu l’altre cap pel l’altre forat i deixeu 5 cm de fil. Flamegeu-lo i

rasqueu
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10. Introduïu  els  claus  de  Ø 1,5  mm L:  3 mm pel  mateix  forat  del  fil  de bobinar.

Quedaran fixats perquè el seu diàmetre és una mica més gran que els del forats.

11. Enrotlleu els caps a la base dels claus.

12. Finalment claveu l’eix al forat del centre. Ha d’entrar-hi a pressió i quedar-hi fix,

perquè el seu diàmetre és una mica més gran que els de forat.

 Ja tenim una part de la idea inicial realitzada. Ara pensem com ha de ser el dispositiu

per controlar l’electroimant rotor. Aquest dispositiu ha de controlar que:

a) L’electroimant quedi inactiu (sense corrent) quan els seus pols (extrems) s’encarin

amb els imants. 

b) I quan no s’hi encarin, ha d’activar-lo i commutar (canviar) cada mitja volta la seva

polaritat magnètica, per tal que actuïn les forces d’atracció i repulsió que el fan

girar.

c) Aquestes dues accions s’han de produir en les posicions i en els moments adequats,

en cada volta.

 El corrent elèctric es fa passar per dues làmines fixes i flexibles de coure que freguen

les  agulles  i  que estan connectades  als  pols  de la  pila.  Aquestes  làmines  s’anomenen

escombretes i formen part del dispositiu de control. 

Talleu-ne dues de 60x5 mm

 Les escombretes s’han de fixar a l’estator mentre que les agulles giraran amb el rotor

i han de fregar amb les escombretes. 

El següent gràfic il·lustra com controlen la polaritat de l’electroimant. Els dos punts blaus

representen les agulles. El segment vermell és l’escombreta connectada al pol positiu de

la pila i la negra va al negatiu. 

8



Cada mitja volta les dues agulles contacten amb un pol elèctric diferent, de manera que

la polaritat de l’electroimant anirà canviant (commutació). I  com que les escombretes

estan separes, hi ha moments en què aquestes no fregaran les agulles i llavors no entrarà

corrent a l’electroimant i aquest no s’activarà. 

Així  s’aprofita el  moviment  del  rotor  per  resoldre  el  control  de  la  polaritat  de

l’electroimant. Pràctic i senzill. 

Muntatge

1. Talleu dues peces de 40x15 mm de la planxa. 

2. Feu un tall al centre de cada peça i encasteu-hi les escombretes.

3. Enganxeu-les amb silicona calenta.

4. Ajudeu-vos de la barrina per collar-les a la base de fusta de l’estator.

Projecte fet! 

Important: abans de posar-lo en marxa greixeu bé l’interior del casquet que suporta el

rotor i les escombretes, així es reduiran les forces de fregament que s’oposen a l’inici del

moviment. 

Per fi arriba el moment més emocionant. 3 volts de tensió seran sufucients

Vegeu-lo funcionant aquí.

9

https://youtu.be/wXg33N4DBww


Funciona?  Algun problema imprevist? Quin? Es pot millorar el projecte? 
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Projecte 2. Motor de tres braços

 Ja heu comprovat que el motor de dos braços funciona, però quan els braços estan

encarats als imants, no arrenca sol, perquè les escombretes no toquen les agulles i no

passa  corrent  per  l’electroimant,  i  necessita  una petita  empenta per  sortir  d’aquesta

posició. 

 Vet aquí un nou problema per resoldre, és a dir, un nou projecte: pensar i fer un motor

que arrenqui tot sol. Precisant més, com ha de ser el rotor?

 Ens cal més informació, i no hi ha res millor com desmuntar un motor de veritat i

observar-lo atentament, sempre amb la mirada posada en el nostre problema. Vet aquí

l’especejament d’un motor elèctric elemental.

Observeu el rotor: té tres braços. 

Aquí hi ha una diferència fonamental amb el projecte

anterior. 

Per aquí  va  la  solució  al  problema. D’alguna manera,

que ara no sabem, els tres electroimants en joc fan que

el  rotor  volti  només  rebre  l’energia  elèctrica.  No

necessita cap empenta inicial. 

 Usarem la mateixa carcassa o estator que en el projecte anterior. Així que només ens 

caldrà fer un rotor de tres braços.

11



Així ens ha de quedar:

Fem-lo. Comencem dibuixant la plantilla d’un rotor de 3 braços: 

Dibuixeu-la sobre paper mil·limetrat i feu-ne dues còpies més. El Geogebra també és una

bona opció per dibuixar aquesta plantilla. El teniu en aquest enllaç. També es pot dibuixar

en 3D i imprimir-la. La teniu aquí.

Muntatge:
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1. Enganxeu les tres plantilles sobre el cartró ploma, retalleu-les i enganxeu-les una

sobre l’altra.

2. Perforeu els tres punts indicats amb el clau de Ø 1 mm L : 3 mm, després perforeu

el centre amb el clau de Ø 2.5-3 mm. Traieu-los després.

3. Recordeu que cal treure l’esmalt del fil de bobinar quan ha de fer contacte amb els

claus del col·lector. Flamegeu amb l’encenedor uns 10 cm i rasqueu després amb el

paper de que ha de fer  vidre.

4. Ara cal bobinar 150 voltes a cada braç i sempre en el mateix sentit. 

5. Introduïu  el  cap  del  primer  cabdell  per  un  forat  qualsevol  i  bobineu  el  braç

corresponent. En arribar a les 150 voltes, no cal tallar el fil. Flamegeu 10 cm i

rasqueu-lo amb el paper de vidre, doblegueu aquest tros per la meitat fent una

vaga i introduïu-la per l’altre forat de braç, i després bobineu el següent braç,

sempre seguint el sentit del fil. 

6. Els tres electroimants han de quedar connectats en sèrie. 

7. Claveu els claus de Ø 1,5 mm L: 3 mm i enrotlleu els fils a la base.

8. Finalment claveu l’eix al forat del centre. Ha d’entrar-hi a pressió i quedar fixat.

Només  queda  posar  el  nou  rotor  en  l’estator  del  projecte  anterior  i  connectar  les

escombretes a la font d’alimentació. 3 volts seran suficients.

Important: abans de posar-lo en marxa greixeu bé l’interior del casquet que suporta el

rotor i les escombretes, així es reduiran les forces de fregament que s’oposen a l’inici del

moviment.

Podeu comprovar que engega tot sol tantes vegades com vulgueu.

Aquí teniu el vídeo
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 Com és que sempre arrenca? 

 per comprendre com és que sempre arrenca, observeu els dos esquemes següents. Les

agulles són els tres punts blaus i les escombretes estan indicades pels seus colors. Tal com

estan muntades les escombretes i el rotor, sempre que aquest estigui aturat, hi ha dues

possibilitats de contacte agulles-escombretes:

Una mateixa escombreta toca dues agulles i

l’altra la tercera. 

Cada escombreta toca una sola agulla i la

tercera queda sense contacte.

 Aquest fet cal explorar-lo, ja que el corrent podrà circular d’una manera o altra i

determinarà el pol magnètic de l’extrem cada braç, i com que això no és fàcil de detectar,

el següent giny ens ho simularà. És un circuït semblant al del rotor, però, s’ha substituït

cada  electroimant  per  una  bombeta.  Així  podrem visualitzar  l’acció  i  els  efectes  del

corrent elèctric en un circuït d’aquesta mena.   

14



 Exploració 1:  Feu que una escombreta toqui dues agulles alhora i l’altra la tercera

agulla. 

 Exploració 2: Ara fem que cada escombreta toqui una sola agulla. 

 (21)   També  podeu  explorar  el  circuit  amb  la  següent   simulació del  Phet  de  la

Universitat de Colorado:
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 Ja sabem que sempre que el rotor estigui aturat, hi ha dues possibilitats de contacte

(Posició 1 i 2). Per entendre com arrenca el rotor, en el següent gràfic indiqueu la polaritat

magnètica de l’extrem de cada braç (N,S,X) i les fletxes per indicar l’atracció o la repulsió

entre els pols magnètics dels extrems dels braços i els pols dels imants permanents. Si el

conjunt  de  les  indicacions  és  coherent,  explica  que  el  motor  de  tres  braços  engegui

sempre.
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Projecte 3: Controlant motors. Servomotors i motors pas a pas.

 

 Els  servomotors  i  els  motors  pas  a pas  s’usen molt  en projectes  de robòtica  i  en

màquines controlades per programes. 

 

Servomotor Motor pas a pas

Els servomotors consten d’un motor clàssic i d’un circuit electrònic que el  controla de

manera precisa, de manera que pot fer una fracció de volta i aturar-se. N’hi ha que giren

180º,  60º etc.. També poden girar de manera contínua i se’ls pot controlar la velocitat.

Sigui quin sigui el cas, cal un programa per fer-los anar. 

El més rellevant dels motors pas a pas és que no tenen escombretes ni col·lector, i estan

dissenyats per girar uns determinats graus de manera regular. El  control del seu pas o

fraccions de gir es fa mitjançant un programa, que controla la variació de la polaritat de

les  seves  bobines.  El  rotor  d’aquests  motors  no  és  un  electroimant,  sinó  un  imant

multipolar, és a dir que té varis nords i suds, segons el  pas que ha de fer. Les bobines

formen part de l’estator. És a dir, al revés dels motors clàssics. 

Podem fer un motor pas a pas molt simple, de dos passos, és a dir, cada pas fa mitja volta,

180º, amb l’ajuda del programari adequat. Usarem la versió Snap per Arduino i una placa

Arduino  amb l’accessori  per  motors.  Però abans  hem de pensar  com dissenyar  aquest

motor.

 La idea d’aquest motor de dos passos és molt senzilla: si a l’interior d’una bobina hi

posem un imant que pugui girar, de manera que els seus pols s’encarin amb els pols de la

bobina, i anem canviant la polaritat de la bobina, aquest imant ha de voltar.

 A la unitat anomenada La resposta de Faraday hi ha el disseny complet d’aquest giny,

que, de fet, és un generador d’electricitat. Aquí el fem servir de motor sense col·lector. 
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Vet aquí el muntatge complet:

 Ara només falta fer el programa per controlar-lo. 

Cal tenir clara la funció del bloc “posa el pin digital 4 a …” Aquest pin de la placa dels

motors controla un commutador doble i és qui canvia el sentit del corrent de la bovina. 
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Per canviar el sentit del gir de imant, el programa és idèntic però no pas l’ordre dels dos

blocs del pin4. 

L’imant  anirà  girant  si  el  seu temps  per  fer  mig  gir  està  sincronitzat  amb l’ordre de

commutar. Això s’ajusta a mà amb el bloc d’esperar. 

Vegeu-lo   aquí     en funcionament 

 

19

https://www.youtube.com/watch?v=knE4eEBpSrc
https://www.youtube.com/watch?v=knE4eEBpSrc

