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MOTOR ELÈCTRIC ELEMENTAL DE CORRENT CONTINU

Quan  es  connecta  un  motor  al  corrent  elèctric,  aquest 
comença a girar. T'has preguntat mai si seria possible el gir en 
sentit contrari? T'has preguntat mai què ocorre si es canvia la 
posició relativa de les seves parts elementals?

Sabies que....

Quan es dóna corrent continu a una bobina ubicada sobre un imant, tal i com es mostra en 
la imatge, aquesta comença a girar.

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.

En el  cas de la  imatge, l'experiència  és a l'inrevés,  la  rapidesa amb què varia  el  flux 
magnètic que travessa el circuit és igual i de sentit oposat a la força electromotriu que s'hi  
ha connectat.

El moviment que s'obté en aquestes condicions es quantifica mitjançant la llei de Laplace, 
la força que actua sobre un conductor en el si d'un camp magnètic és proporcional al  
producte vectorial del vector camp magnètic i el vector intensitat de corrent.

En el cas de la imatge, el circuit correspon a una bobina de fil de coure esmaltat. Per fer 
les  connexions  a  la  font  d'alimentació  de  força  electromotriu  s'ha retirat parcialment 
l'esmalt  dels  extrems del  circuit.  El  camp magnètic  s'aconsegueix  mitjançant  un imant 
permanent. Per obtenir un camp magnètic molt intens s'utilitzen imants de neodimi.  

Per determinar el sentit de gir d'un motor elèctric és d'utilitat la regla de la mà esquerra 
altrament dita regla de Fleming.

En la mà esquerra, el dit índex assenyala el sentit del camp magnètic (del pol nord al pol 
sud), el dit cor assenyala el sentit  convencional del corrent elèctric (de pol positiu al pol 
negatiu). El sentit de la força sobre el conductor l’assenyala el dit polze, perpendicular al 
pla format pels altres dos dits i amb valor màxim quan la seva orientació és perpendicular 
(llei de Laplace).

Aquest muntatge tan simple conté els elements bàsics d'un motor 
de  corrent  continu:  rotor amb  col·lector,  corresponent  a  la 
bobina  amb  un  dels  seus  extrems  parcialment  sense  esmalt; 
estator, corresponent a l'imant;  escombretes, corresponent als 
suports metàl·lics.
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Realitza el muntatge i experimenta

1. A partir dels materials que et subministrarà el professor, realitza el muntatge del 
motor. A continuació se't presenta una proposta de seqüència de muntatge.

Materials:  fil  de coure esmaltat de 0,9 mm de 
diàmetre,  imant  de  neodimi  amb  els  pols 
identificats, clips.

Per la identificació dels pols de l'imant vegeu el 
punt 1.1 a continuació.

Confecció del rotor. Envoltant un tub de plàstic 
de 32 mm de diàmetre exterior  amb el  fil  de 
coure  es  conforma la  bobina  corresponent  al 
rotor.

Una vegada conformada la bobina corresponent 
al rotor es procedeix a confeccionar el col·lector. 
Per això cal retirar parcialment l'esmalt del fil de 
coure en un extrem de la bobina i totalment en 
l'altre extrem de la bobina.

Detall  de  la  conformació  del  col·lector.  En 
aquesta vista s'aprecia la franja de col·lector amb 
el recobriment d'esmalt retirat.

Detall  de  la  conformació  del  col·lector.  En 
aquesta vista s'aprecia la franja de col·lector amb 
el recobriment d'esmalt intacte.
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Realitza el muntatge i experimenta

Detall de conformació de les escombretes: amb 
el  desplegament  dels  clips  s'aconsegueix  els 
dos suports conductors. 

Muntatge del rotor. Bobina (rotor) amb l'esmalt 
convenientment  retirat  (col·lector)  que  reposa 
sobre els suports (escombretes). Quiet sota la 
bobina es disposa l'imant de neodimi (estator).

Trobareu vídeos de muntatges similars als següents enllaços:

http://www.youtube.com/watch?v=bgaLyKw1oL8
http://www.youtube.com/watch?v=2zzUksqxGVk
http://www.youtube.com/watch?v=CXDbz8YLKO4
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Realitza el muntatge i experimenta

1.1 Determinació dels pols de l'imant mitjançant una brúixola

Les brúixoles són aparells que assenyalen els pols magnètics de la Terra mitjançant la 
posició  de  repòs  d'una  agulla  magnetitzada  que  pot  girar  lliurement  sobre  un  suport. 
L'agulla,  com  un  imant,  té  un  pol  nord  en  un  extrem  i  un  pol  sud  a  l'altre  extrem. 
Habitualment les brúixoles tenen un extrem marcat que assenyala la direcció nord. Cal 
tenir en compte que l'anomenat pol nord de la Terra és en realitat un pol sud magnètic, és 
a dir, que el sentit del flux magnètic circula del pol sud de la Terra (pol nord magnètic) fins 
al pol nord de la Terra (pol sud magnètic). Això vol dir que l'extrem de l'agulla de la brúixola 
que assenyala la direcció nord de la Terra és el pol nord de l'imant agulla. 

Una vegada aclarit aquest detall podem servir-nos-en per determinar els pols d'un imant 
mitjançant  l'observació  de  l'atracció  o  repulsió  de  la  punta  marcada  d'una  brúixola 
inicialment en repòs en apropar-hi el pol d'un imant.

Brúixola inicialment en repòs. En aquesta posició 
la  punta  marcada  de  l'agulla  (pol   nord  de 
l'agulla)  assenyala  el  pol  nord  de la  Terra (pol 
sud magnètic de la Terra).

El pol nord de l'agulla gira en sentit de repulsió 
en apropar-hi un dels pols d'un imant. Per tant, 
es tracta del pol nord d'aquest imant.

El pol nord de l'agulla gira en sentit d'atracció en 
apropar-hi un dels pols d'un imant. Per tant, es 
tracta del pol sud d'aquest imant.
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Realitza el muntatge i experimenta

2. Ajudant-te d'unes alicates per torçar l'extrem semi-esmaltat de la bobina, prova què 
ocorre en els casos següents quan es dóna corrent continu al muntatge.

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està en posició paral·lela al flux magnètic 
de l'imant

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està  en  posició  perpendicular  al  flux 
magnètic de l'imant

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està en posició intermèdia

3. En acabar, dóna mitja volta a l'imant i repeteix l'experiència del punt 2.

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està en posició paral·lela al flux magnètic 
de l'imant

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està  en  posició  perpendicular  al  flux 
magnètic de l'imant

Passa corrent pel muntatge quan la bobina 
està en posició intermèdia 
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Explora i investiga

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

2. Quina relació creus que hi pot haver entre les diferències entre  els resultats del 
punt 2 i el punt 3 de l'apartat de muntatge i experimentació, i la regla de Fleming o 
de la mà esquerra?

3. Usant la regla de la mà esquerra, què creus que ocorreria si es retirés totalment 
l'esmalt del coure en els punts de connexió? Quina relació té aquest fet amb què els 
motors de corrent continu necessitin col·lector?

4. Dibuixa un esquema d'un motor de corrent continu amb la bobina girant en sentit 
horari.  Dibuixa-hi  el  parell  de  forces  que  corresponen  al  gir  (fixa't  que  sigui 
congruent amb la llei de Faraday). Marca el sentit del flux magnètic i el sentit del 
corrent elèctric de manera congruent amb la regla de Fleming.
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