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Connectats!
El segle XIX va ser l'inici de l'electromagnetisme. Les
investigacions d'Oersted, Ampère, Faraday,... van establir les
bases d'aquesta nova branca de la física. Aquest nou
coneixement va possibilitar desenvolupar els actuals sistemes
de comunicació a distància.
Connectats! és un passeig per la història de les
telecomunicacions, però centrat en els principis de
l'electromagnetisme que han permès desenvolupar-los.
La sessió és una aproximació contextualitzada i pràctica a
l’electromagnetisme que s'explica a 2n de batxillerat.
Conscients que l'electromagnetisme és potser el tema més
abstracte i difícil per als alumnes, en aquesta sessió fem un
repàs il·lustrat i experimental a les lleis bàsiques: camps creats
per corrents, corrents induïts, llei de Faraday,... Plantegem
situacions experimentals per fer-los pensar sobre aquests
conceptes, mirant de construir explicacions. No volem fer una
lliçó acadèmica, no hi ha matemàtica però si rigor,
contextualització i experiències amb participació dels alumnes.
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Continguts
1. Sistemes antics de
comunicació a distància
Farem un breu repàs a com l'esser
humà ha ideat sistemes per
comunicar-se a distància: senyals
de fum, coloms, telègrafs òptics,...

2. La guerra dels corrents
El fnal del segle XIX va
viure l'anomenada guerra
dels corrents, entre Edison i
Tesla. Veurem què és el
que fa diferent el corrent
altern defensat per Tesla
del corrent continu
defensat per Edison, i com
el corrent altern és el que
ha possibilitat tots els nous
sistemes de telecomunicacions.

3. Què fa diferent el c.a.?
Hertz va demostrar experimentalment
que un corrent variable dóna lloc a
un senyal electromagnètic. Amb un
ressonador de Hertz posarem de
manifest que un circuit de c.a. és
capaç d'emetre un senyal
electromagnètic que es propaga per
l'espai.
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4. Oersted, Ampère i Faraday
Aquesta part constitueix el nucli de
la sessió, on es repassen els
continguts sobre el tema de 2n de
batxillerat.
Veurem experimentalment el
descobriment d'Oersted que un
corrent elèctric crea un camp
magnètic. Després introduirem la
contribució de la llei d'Ampère, i
veurem com s'atrauen o repelen dos
corrents elèctrics, fet que ens ajudarà a veure l'estrany
caràcter no radial de la força magnètica. Finalment la no
gens intuïtiva experiència de l'anell de Thomson servirà per
entendre millor la llei de Faraday, amb ella posarem a prova
com els alumnes apliquen els principis apresos.

5. Els primers telèfons sense fils

A finals del segle XIX comencen a aparèixer els sistemes
telefònics i telègrafs inalàmbrics. L'any 1957 un desconegut
enginyer rus crea el primer telèfon mòbil, 16 anys abans que
l'oficialment pare del mòbil Martin Cooper
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7. Els invents de Nikola Tesla
Geni, visionari i inventor no superat,
Nikola Tesla crea el corrent altern i
la primera xarxa de distribució
elèctrica, inventa la ràdio, el motor
de corrent altern, les
comunicacions sense fil, el radar,...
Farem servir un dels seus invents per
seguir entenent, amb una bola de
plasma, què és el corrent elèctric.
L'observació de la bola de plasma ens portarà a refinar el
concepte d'aillant.

8. Encendre una bombeta sense fils
El gran projecte de Tesla era fer arribar el corrent elèctric a tot
el món, gratuïtament i sense fils. La seva idea s'ha recuperat
per a carregar dispositius sense haver d'endollar-los (telèfons,
cotxes,...). Amb el
sorprenent invent de
Tesla, farem funcionar
un dispositiu WPT
(Wireless Power
Transfer) per encendre
a distància una
bombeta, sense bateria
ni cables. El WPT ens
ajudarà a introduir el
concepte de
ressonància i distingir
entre transmissió per
inducció i per circuits
ressonants.
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