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P6:  EEll  ccoonnttrrooll  ddee  mmoottoorrss 
 

Objectius 
 

1. Conèixer el funcionament dels motors. 
2. Identificar i reconèixer els diversos elements de control d’un motor.  
3. Muntar, controlar el sentit de la marxa i comprovar el seu funcionament. 
4. Realitzar el control amb finals de cursa. 
5. Aplicar el relé al control del motor amb finals de cursa. 
6. Detectar possibles avaries de funcionament. 
7. Aplicar el control de motors a maquetes de màquines. 
 
 

     
El circuit amb motor 
 
1.- Circuit bàsic  

 
És una aplicació bàsica del motor. Permet accionar el motor a voluntat. Sempre gira en un mateix 
sentit segons la polaritat de l’alimentació elèctrica. 
 

 
 
2.- Control del sentit de marxa d’un motor 

 
Permet canviar el sentit de gir d’un motor a voluntat. L'interruptor 1 és el que posa en marxa el 
sistema. El commutador d'encreuament 2 és el que determina el sentit de gir del motor, ja que canvia 
la polaritat de la tensió que rep el motor 
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3.- Control del sentit de marxa d’un motor amb indicació lluminosa del sentit 
 

En aquest circuit hi ha dues làmpades que indiquen cada una el sentit de gir. La bombeta 1 indica un 
sentit i la 2 l’altre. 
 

 
 
4.- Control del sentit de marxa d’un motor amb indicació lluminosa amb LEDs 
 

En aquest circuit hi ha dos LEDs que s'il·luminen alternativament amb cada un dels sentits de gir.  
S'aprofita la característica de conducció unidirecccional d'aquests elements electrònics. El LED 1 
indica un sentit i el 2 l’altre. Cal preveure en sèrie una resistència limitadora, el valor de la qual es 
calcula amb l'expressió  següent: 
 

A

VUal
R

01,0

6,1−

=  

On Ual és la tensió d'alimentació del motor. El resultat serà el valor de la resistència en Ohm. 
 

 
 
5.- Control del sentit de marxa d’un motor amb finals de cursa 
 

Aquest circuit permet determinar el sentit de gir, la marxa i l’aturada de un motor de forma automàtica. 
Es podria aplicar al control d'un maqueta d'ascensor de dues plantes. 
 

 

 
c1, doble commutador d'acció simultània. 
f1, commutador de fi de cursa accionat pel 
mecanisme a l’acabar el cicle. 
f2, commutador fi de cursa a accionat pel 
mecanisme a l’acabar el cicle. 
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6.- Control d’un motor amb un relé 

 
El control anterior es pot realitzar mitjançant un relé per tal d'aïllar el circuit de comandament del 
circuit de control de potència. En aquest cas el, el relé fa la funció del doble commutador. 

 
 
La bobina del relé (4) és accionada per l'interruptor (5), amb el qual s'obté el canvi d'estat dels 
contactes del relé (1). Aquests efectuen el canvi de polaritat de l'alimentació del motor, provocant el 
canvi de sentit de gir. Els finals de curs NO (2) i (3) efectuen la parada del motor en el moment que 
són pressionats pel mecanisme que s'està controlant.  
 
 
Equipament 
 
Material Eines Instruments 

Cables de connexió estàndard 
Dau interruptor NO 
Dau bombeta 
Dau bombeta  
Dau commutador d'encreuament  
Dau Motor 
Bombetes de 4,5V / 6 V 
Placa base de daus  
Adaptadors de clavilla de 4 mm a 2 mm 
Cable de connexions de 1,5 mm2  
Dau connexions 
LEDs groc/verd 
Daus de connexió 
Cables de connexió 

Tisores d’electricista 
Pelacables 
Tornavís 
 
 

Font d’alimentació 

 
Activitats  
 

Activitat 1 
 
Interpreteu i munteu el circuit 1, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: interruptor, motor. 
2. Prepareu els cables  (3) 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
5. Proveu del circuit. 
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Activitat 2 
 
Interpreteu i munteu el circuit 2, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: interruptor, commutador d'encreuament, motor. 
2. Prepareu els cables necessaris (5) 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
6. Proveu el circuit, especialment que es fa el canvi de sentit. 
 
Activitat 3 
 
Interpreteu i munteu el circuit 3, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: interruptor, commutador d'encreuament, motor, 

bombetes. 
2. Prepareu els cables necessaris (5) 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
5. Proveu el circuit, sobretot que les bombetes s'encenen només en un dels sentits de gir. 
 
Activitat 4 
 
Interpreteu i munteu el circuit 4, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: interruptor, commutador d'encreuament, motor, LEDs, 

resistència. 
2. Prepareu els cables necessaris (9) 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
5. Proveu el circuit, sobretot que els LEDs s'encenen només en un dels sentits de gir. 
 
Activitat 5 
 
Interpreteu i munteu el circuit 5, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: doble commutador, motor, finals de cursa. 
2. Prepareu els cables necessaris. 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
5. Proveu el circuit. A l'hora de comprovar el funcionament heu de seguir una seqüència 

específica entre la posició del commutador i l'accionament dels finals de cursa per simular 
correctament el circuit. 

 
Activitat 6 
 
Interpreteu i munteu el circuit 6, seguint el procediment següent: 
 
1. Prepareu els elements següents: interruptor, motor, finals de cursa, relé. 
2. Prepareu els cables necessaris. 
3. Ajusteu la font d’alimentació a la tensió del receptor seleccionat (important) 
4. Feu les connexions segons l'esquema del circuit. 
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Proveu el circuit. A l'hora de comprovar el funcionament heu de seguir una seqüència 
específica entre la posició de l'interruptor i l'accionament dels finals de cursa per simular 
correctament el circuit. 
 
 
Qüestionari: 
 

1.- Què pot succeir en connectar el commutador d'encreuament no respectant els borns? 
 
 
2.- Hi ha avantatge entre usar bombetes o usar LED’s? 
 
 
 
 
 


