
Generador elèctric elemental de corrent altern

Objectius
 Identificar les parts elementals d'un generador elèctric de corrent altern. 
- Experimentar la llei de Faraday.
- Experimentar el canvi de sentit de la força electromotriu que es genera.
- Experimentar la reversibilitat del generador: funcionament com un motor de 

corrent altern.

Descripció de l’activitat
L'activitat proposa la construcció i experimentació d'un generador elèctric de corrent 
altern, que pot ser mogut a mà o amb la construcció d'unes aspes simular l'acció 
d'un aerogenerador.

Una vegada identificades les parts que conformen el generador elèctric de corrent 
altern, es planteja l'experimentació de la llei de Faraday, el canvi de sentit de la força 
electromotriu generada i la reversibilitat del generador operant-lo com un motor de 
corrent altern.

Aula 
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h de muntatge i proves
1 h d'experimentació 

Recursos emprats 
- Generador elèctric elemental de corrent altern construït pel professor
- Assecador de cabell amb vàries velocitats de ventilador
- Díode LED
- Polímetre
- Font d'alimentació
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Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta  activitat  permet  l'experimentació  dels  conceptes  fonamentals  de  l'efecte 
electromagnètic  i  alhora  permet  comprendre  experimentalment  com  són  i  com 
interactuen les parts elementals d'un generador elèctric de corrent altern.

Per abordar l'activitat amb garanties cal que l’alumnat comprengui el concepte de 
funció derivada i funció sinusoïdal. 

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

- Efecte electromagnètic
- Llei de Faraday
- Parts elementals del generador de corrent altern: estator, rotor
- Canvi  de  sentit  de  la  força  electromotriu  generada  per  un  generador  de 

corrent altern
- Reversibilitat d'un generador elèctric: funcionament com un motor de corrent 

altern

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

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb la matèria de física.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_generador_electric.pdf

Autoria

Roc Carulla i Batallé
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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.

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.
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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.

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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