ΦΤΘΚΗ ΕΚΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΟΤ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΘΜΟ - ΣΟ ΠΕΘΡΑΜΑ OERSTED

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ο καζεηήο λα
1.Να αλαθαιύςεη όηη ν καγλήηεο, όηαλ πιεζηάδεη ηε καγλεηηθή βειόλα, απηή
απνθιίλεη.
2.Να αλαθαιύςεη όηη ν αγσγόο, όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα θαη πιεζηάδεη ηε
καγλεηηθή βειόλα απηή απνθιίλεη.
3.Να ζπκπεξάλεη όηη ν αγσγόο, όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα ζπκπεξηθέξεηαη σο
καγλήηεο.
ΘΕΩΡΘΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τν θαιώδην πνπ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα, ζπκπεξηθέξεηαη όπσο ν κόληκνο
καγλήηεο θαη όηαλ πιεζηάδεη ηε καγλεηηθή βειόλα απηή απνθιίλεη.
Όηαλ αλνίμνπκε ην δηαθόπηε (αλνηρηό θύθισκα), ε καγλεηηθή βειόλα επαλέξρεηαη
ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαη ηζνξξνπεί.
Όηαλ πιεζηάδνπκε ην ξαβδόκνξθν καγλήηε ζηε καγλεηηθή βειόλα, απηή
απνθιίλεη, ελώ όηαλ ηνλ απνκαθξύλνπκε επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε.
 Ο Oersted ήηαλ ν πξώηνο πνπ παξαηήξεζε όηη:
Ο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο όηαλ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζπκπεξηθέξεηαη
ζαλ έλαο καγλήηεο θαη επεξεάδεη ηε ζέζε ηεο καγλεηηθήο βειόλαο.
ΤΛΘΚΑ ΠΟΤ ΥΡΕΘΑΖΟΜΑΣΕ

Μαγλεηηθή βειόλα
Μπαηαξία 9V

ξαβδόκνξθνο καγλήηεο
Δύν θαιώδηα

Δηαθόπηεο

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ

ΦΑΗ 1η

1.
Φηηάμε ηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο. Κιείζε ην θύθισκα ώζηε λα δηαξξέεηαη από
ειεθηξηθό ξεύκα.
2.
Τνπνζέηεζε ην θαιώδην ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο επζύγξακκα πάλσ από ηελ
καγλεηηθή βειόλα πνπ ηζνξξνπεί θαη δείρλεη ηε δηεύζπλζε Β-Ν.
Τη παξαηεξείο λα ζπκβαίλεη;
………………………………………………………………………
3.
Επαλάιαβε ην βήκα απηό ζπλδένληαο ηε κπαηαξία κε αληίζεηε πνιηθόηεηα.
Τη παξαηεξείο λα
ζπκβαίλεη;………………………………………………………………………..
4.
Καζώο ν αγσγόο είλαη επζύγξακκνο πάλσ από ηε καγλεηηθή βειόλα ηνλ
κεηαθέξνπκε παξάιιεια από θάησ από ηελ βειόλα.
Τη παξαηεξείο;………………………………………………………………………
5.

Τνπνζέηεζε ηνλ αγσγό θάζεηα ζηνλ άμνλα ηεο καγλεηηθήο βειόλαο

Τη παξαηεξείο;……………………………………………………………………

ΦΑΗ 2η

6.

Πιεζίαζε θαη απνκάθξπλε έλα ξαβδόκνξθν καγλήηε ζηε καγλεηηθή βειόλα.

7.
Σύγθξηλε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγσγνύ κε ηνλ καγλήηε όηαλ ηνλ πιεζηάδεηο ή
ηνλ απνκαθξύλεηο από ηε καγλεηηθή βειόλα.
Πνην ζπκπέξαζκα έβγαιεο;……………………………………….................................
………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΣΗΕΘ ΚΑΣΑΝΟΗΗ
1. Όηαλ αλνίμνπκε ην δηαθόπηε ην ειεθηξηθό θύθισκα ………

…………………

από ειεθηξηθό ξεύκα. Η καγλεηηθή βειόλα ………………………………………….
2. Όηαλ πιεζηάδνπκε ην ξαβδόκνξθν καγλήηε ζηε ………………………….
Βειόλα απηή απνθιίλεη.
3. Πιεζηάδνληαο ηνλ αγσγό πνπ δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα ζε κηα καγλεηηθή
βειόλα απηή ………………………
4.

Ο Oersted ήηαλ ν πξώηνο πνπ ζπζρέηηζε ηα ……………… θαη ηα …………..

θαηλόκελα

