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L’electricitat és un fenomen molt útil per a realitzar 
una gran quantitat d’activitats quotidianes. De fet, la 
majoria d’artefactes moderns utilitzen aquest 
fenomen per funcionar, un d’ells és el timbre elèctric.

L’electricitat i el magnetisme són dues cares d’un 
mateix fenomen, l’electromagentisme (si es mouen 
els electrons generem camps magnètics, i si es 
mouen els camps magnètics generem corrent 
elèctric). Aquest és el principi de funcionament dels 
motors i/o generadors elèctrics.

Hi ha qui ha construït el timbre a partir d’un circuït 
amb un petit motor elèctric i hi ha qui ha preferit 
construir un electroimant que interactuï amb els 
materials ferromagnètics que l’envolten.

Quan l’electroimant atrau la llauna s’obre el circuït i la 
llauna retorna a la seva posició original, creant així un 
cicle d’atracció i repulsió que aconsegueix que el tros de 
llauna colpegi el pot metàl.lic, creant un so de timbre.

La posició d’aquesta llauna és on rau la principal dificultat 
per a un funcionament fiable. És molt sensible i s’ha 
d’anar doblegant fins aconseguir que l’extrem lliure 
colpegi el pot.

La construcció es pot dur a terme de forma individual i cada 
alumne construeix un model de timbre.

Sovint els fenòmens i conceptes més abstractes són els que 
costen més d’imaginar. Fer-ne muntatges tangibles afavoreix 
a la comprensió d’aquests.

El timbre a partir del motor elèctric requereix de diferents components per al muntatge del circuit. El motor alimentat per 
piles de cc i governat per un interruptor, mou un eix on s’hi han acoblat una turbina amb grapes que actuen com a percutor 
i unes làmines metàl.liques com a campana. El circuït també té una bombeta que indicarà quan es tanca el circuït.

El timbre a partir de l’electroimant requereix de diferents materials, alguns d’ells reciclats, per a l’el.laboració del mateix. La 
finalitat és fixar el timbre a un pot metàl.lic i connectar-hi una bateria de cc. Un dels pols es connecta  a l’extrem del 
conductor i l’altre a l’electroimant. Aconseguim així que quan es tanqui el circuït l’electroimant indueixi magnetime i 
atraigui la llauna.


