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ÖÅ3: ÁÐÏ ÔÏÍ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏ ÓÔÏ ÌÁÃÍÇÔÉÓÌÏ -

Ï ÇËÅÊÔÑÏÌÁÃÍÇÔÇÓ

Óôç öùôïãñáößá âëÝðåéò Ýíáí ôåñÜóôéï çëåêôñïìáãíÞôç

áñêåôÜ éó÷õñü, ãéá íá óçêþíåé âáñéÜ ðáëéïóßäåñá.

Ãéáôß ïíïìÜæåôáé çëåêôñïìáãíÞôçò;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìüíéìïò ìáãíÞôçò

ðõîßäá

Ðëçóßáóå ôï ìüíéìï ìáãíÞôç óôçí ðõîßäá. Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

Theo
Γραφομηχανή
Όταν πλησιάσω το μαγνήτη στην πυξίδα, η μαγνητική βελόνα της πυξίδας γυρίζει.
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¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ðõîßäá

ìðáôáñßá 

êáëþäéï

óõíäåôÞñåò

Ôýëéîå ôï êáëþäéï ãýñù áðü ôçí ðõîßäá 4-5 öïñÝò. 

Óýíäåóå ôï êáëþäéï óôçí ìðáôáñßá, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìðáôáñßá

êáëþäéï

óõíäåôÞñåò

ìïëýâé

Ôýëéîå ãýñù áðü Ýíá ìïëýâé üóåò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ìðïñåßò

ôï êáëþäéï, ãéá íá öôéÜîåéò Ýíá ðçíßï. ÔñÜâçîå ôï ìïëýâé

ðñïóÝ÷ïíôáò, þóôå ôï êáëþäéï íá äéáôçñÞóåé ôï ó÷Þìá ôïõ.

×ñçóéìïðïßçóå äýï óõíäåôÞñåò, ãéá íá óõíäÝóåéò ôï ðçíßï óôçí

ìðáôáñßá, üðùò âëÝðåéò óôçí åéêüíá. Ðëçóßáóå ôï ðçíßï óå

ìåñéêïýò óõíäåôÞñåò. Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Όταν ένα καλώδιο που είναι συνδεμένο με μια μπαταρία, είναι τυλιγμένο πολλές φορές γύρω από την πυξίδα, η μαγνητική βελόνα περιστρέφεται πιο έντονα.
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.ÐáñáôÞñçóç

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìðáôáñßá 

êáëþäéï

óõíäåôÞñåò

êáñöß

Ôýëéîå ôï êáëþäéï ãýñù áðü ôï êáñöß üóåò ðåñéóóüôåñåò

öïñÝò ìðïñåßò. Óýíäåóå ôï êáëþäéï óôçí ìðáôáñßá.

u Ôé ðáñáôçñåßò, üôáí ðëçóéÜæåéò ôï êáñöß

óôïõò óõíäåôÞñåò; 

u Ôé ðáñáôçñåßò, üôáí áðïóõíäÝåéò 

ôï êáëþäéï áðü ôçí ìðáôáñßá;

.ÐáñáôÞñçóç

u

u

ÓõìðÝñáóìá

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •ðçíßï •çëåêôñïìáãíÞôçò

•çëåêôñéêü ñåýìá •ìáãíÞôçò

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Το πηνίο που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα δεν έλκει τους συνδετήρες.

Theo
Γραφομηχανή
Όταν πλησιάσω το καρφί στους συνδετήρες, αφού συνδέσω το πηνίο με τους πό-λους της μπαταρίας, οι συνδετήρες έλκονται.

Theo
Γραφομηχανή
Όταν αποσυνδέσω το καλώδιο από την μπαταρία, οι συνδετήρες πέφτουν.

Theo
Γραφομηχανή
Όταν ένα πηνίο ή ένας ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από ηλεκτρικόρεύμα, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες. Οι μαγνητικές ιδιότητες στονηλεκτρομαγνήτη είναι πιο έντονες.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ôé ðñÝðåé íá êÜíåé ï ÷åéñéóôÞò ôïõ ôåñÜóôéïõ çëåêôñïìáãíÞôç, ãéá íá

ðÝóïõí ôá ðáëéïóßäåñá;

2. Ðïéá õëéêÜ ÷ñåéÜæåóáé, ãéá íá öôéÜîåéò Ýíáí áðëü çëåêôñïìáãíÞôç;

Ðþò èá ôïí óõíäÝóåéò óôçí ìðáôáñßá;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ Óýíäåóç

ÐåñéãñáöÞ

3. Ìðïñåßò íá óõãêñßíåéò Ýíáí çëåêôñïìáãíÞôç ìå

Ýíá ìüíéìï ìáãíÞôç;

.

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Για να πέσουν τα παλιοσίδερα, ο χειριστής πρέπει να διακόψει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλω-μα που περιλαμβάνει τον ηλεκτρομαγνήτη.

Theo
Γραφομηχανή
καλώδιομπαταρίακαρφίσυνδετήρες

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Σύννεφο

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Γραφομηχανή
Ο ηλεκτρομαγνήτης έχει μαγνητικές ιδιότητες μόνο όταν διαρρέεται από ρεύμα.

theo
Σύννεφο

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Μολύβι

theo
Γραφομηχανή
Τύλιξε το καλώδιο γύρω από το καρφί όσες περισσότερες φορές μπορείς. Σύνδεσε το καλώδιο στην μπαταρία.




