ΦΤΘΚΗ ΕΚΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΘΜΟ

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ο καζεηήο λα:
1. Να δηαπηζηώζεη ν καζεηήο πεηξακαηηθά όηη έλαο αγσγόο πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα απνθηά
καγλεηηθέο ηδηόηεηεο.
2. Να θαηαζθεπάζεη έλα πελίν θαη έλαλ ειεθηξνκαγλήηε θαη λα αλαθαιύςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
3. Να βξεη από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ε έιμε ηνπ ειεθηξνκαγλήηε.
4. Να αλαθέξεη εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηώλ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τν θαιώδην πνπ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζπκπεξηθέξεηαη όπσο ν μόνιμος
μαγνήτης.
Σο πηνίο είλαη θαιώδην ηπιηγκέλν ζε κνξθή ζπεηξώλ.
Εάλ κέζα ζην πελίν βάινπκε έλα ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό ηόηε ην πελίν νλνκάδεηαη
ηλεκτρομαγνήτης θαη ην ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό πσρήνας.
Η ελκτική δύναμη ηνπ ειεθηξνκαγλήηε εμαξηάηαη:
α) από ην πιηθό ηνπ ππξήλα ηνπ
β)ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ ηνπ θαη
γ) από ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη.

ΤΛΘΚΑ ΠΟΤ ΥΡΕΘΑΖΟΜΑΣΕ








Μπαηαξίεο 4,5V
Xάιθηλα κνλσκέλα ζύξκαηα (θαιώδηα)
Καξθίηζεο
Σπλδεηήξεο
Μνιύβη
Μεηαιιηθό θαξθί
Ππμίδα

ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ(Επιμέλεια Γρηγόρησ Καλατζήσ-Δάςκαλοσ)

Σελίδα 1

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ

1.

Φηηάμε έλα πελίν 20 ζπεηξώλ, ηπιίγνληαο θαιώδην γύξσ από έλα κνιύβη.

2.

Βγάιε πξνζεθηηθά ην κνιύβη θαη πιεζίαζε ην πελίν ζε κεξηθνύο κεηαιιηθνύο ζπλδεηήξεο.

3.

Έλσζε ην πελίν κε ηνπο πόινπο κηαο κπαηαξίαο. Τη ζπλέβε;

4.

Τνπνζέηεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ πελίνπ έλα κνιύβη. Άιιαμε θάηη;

5.

Αληηθαηέζηεζε ηώξα ην κνιύβη κε έλα κεγάιν θαξθί, ηη παξαηεξείο;

6.

Πνην ζπκπέξαζκα έβγαιεο;

7.

Πιεζίαζε ην θαξθί ζηελ ππμίδα. Τη παξαηεξείο;

8. Φηηάμε ηώξα έλα πελίν κε πεξηζζόηεξεο (π.ρ. 40) ζπείξεο θαη πιεζίαζε μαλά ηελ ππμίδα.
Παξαηεξείο θάπνηα δηαθνξά;
9.

Απνζύλδεζε ην θύθισκα θαη ηαθηνπνίεζε ηα πιηθά

ΕΡΩΣΗΕΘ ΚΑΣΑΝΟΗΗ
1. Τν ειεθηξηθό ξεύκα πξνθαιεί ………………………… θαηλόκελα
2. Τν ζώκα πάλσ ζην νπνίν πεξηηπιίγνπκε ην πελίν, ιέγεηαη ………………….. ηνπ πελίνπ.
3. Οη καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πελίνπ ράλνληαη όηαλ ………………. ην ειεθηξηθό ξεύκα.
4. Όηαλ ν ππξήλαο ηνπ πελίνπ είλαη ζηδεξέληνο, ε καγλεηηθή δύλακε ηνπ ειεθηξνκαγλήηε
…………………………… πάξα πνιύ.
5. Μπνξείο λα βξεηο ηηο δηαθνξέο ελόο ειεθηξνκαγλήηε, κε έλα κόληκν καγλήηε;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Γηα λα αλπςώλνπκε θαη λα κεηαθηλνύκε βαξηά ζηδεξέληα αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ
………………………………… γεξαλό.
7. Να γξάςεηο ζπζθεπέο, πνπ ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηνπο ειεθηξνκαγλήηεο.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Σελίδα 2

