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1ο ΠΕΙΡΑΜΑ:       
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα με την εργαστηριακή 
άσκηση του 11ου Φύλλου Εργασίας της Φυσικής Α΄Γυμνασίου



  

1ος  Ηλεκτρικός κινητήρας  
Ομαδική κατασκευή   

          Υλικά
• Μπαταρία πλακέ 4,5 

Volt  
• Δύο ισχυροί μαγνήτες   
• Μονωμένο λεπτό 

χάλκινο καλώδιο για το 
πηνίο

• Καλώδια σύνδεσης
• Δύο συνδετήρες σαν 

διακόπτης
• Δύο μεταλλικά 

στηρίγματα και βίδες 
• Βάση στήριξης



  

2ος Ηλεκτρικός κινητήρας 
Ατομικές κατασκευές μαθητών

Υλικά
• Μπαταρία  1,5 Volt  
• Ένας ισχυρός μαγνήτης   
• Μονωμένο λεπτό χάλκινο 

καλώδιο για το πηνίο
• Δύο παραμάνες
• Βάση στήριξης
• Ταινία σελοτέιπ



  



  



  

Εκτέλεση
Τυλίγουμε το καλώδιο 5-6 φορές ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό πηνίο και 
δένουμε τις δύο άκρες του. Καθαρίζουμε τα άκρα του πηνίου από το πλαστικό.
Τοποθετούμε τον μαγνήτη στη  βάση και περνάμε τα άκρα του πηνίου  μέσα από 
τα μεταλλικά στηρίγματα, τα οποία συνδέονται με την μπαταρία. 
Με τους συνδετήρες δημιουργούμε έναν διακόπτη στον 1ο κινητήρα.
Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη, το πηνίο περιστρέφεται.

Ερμηνεία
Ο ηλεκτρικός κινητήρας  είναι  μια μηχανή που μετατρέπει την ηλεκτρική 
ενέργεια σε κινητική.
Μόλις κλείνουμε τον διακόπτη του κυκλώματος, το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό 
ρεύμα. Ο μαγνήτης δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Στο ρευματοφόρο πηνίο που 
βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, ασκούνται δυνάμεις οι οποίες σπρώχνουν τη 
μια πλευρά  προς τα πάνω και την άλλη προς τα κάτω (ζεύγος δυνάμεων 
Laplace), με αποτέλεσμα το πηνίο (και λόγω αδράνειας) να περιστρέφεται. 
Στους  κινητήρες, για να διατηρείται η περιστροφή του πηνίου, χρησιμοποιούνται 
ψήκτρες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να διατηρούν σταθερή την φορά του 
ρεύματος.
Το πηνίο που είναι το κινητό τμήμα του κινητήρα  λέγεται  "ρότορας",  ενώ ο 
μαγνήτης  που είναι το σταθερό τμήμα του λέγεται  "στάτορας".



  

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ:       
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ   -   ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα με την εργαστηριακή 
άσκηση του 10ου Φύλλου Εργασίας της Φυσικής Α΄Γυμνασίου 

              

     Υλικά
• Μπαταρία 4,5 

Volt 
• Λαμπάκι
• Βάση στήριξης 
• Καλώδια 
• Τέσσερις  

συνδετήρες



  

Κλειστό κύκλωμα: 
Το λαμπάκι ανάβει

Βραχυκύκλωμα: 
Το λαμπάκι σβήνει



  

Εκτέλεση
Με τη βοήθεια καλωδίων συνδέουμε το λαμπάκι με τους πόλους της 
μπαταρίας. Με τους δύο συνδετήρες δημιουργούμε έναν διακόπτη. 
Ενώνοντας τους συνδετήρες, κλείνει το κύκλωμα, διαρρέεται από ρεύμα και 
το λαμπάκι ανάβει.
Παράλληλα με την μπαταρία συνδέουμε δύο άλλα καλώδια, που το καθένα 
έχει στο ελεύθερο άκρο του ένα συνδετήρα. Ενώνοντας και αυτούς τους 
συνδετήρες, παρατηρούμε ότι το λαμπάκι σβήνει.

Ερμηνεία
Όταν με τη βοήθεια των συνδετήρων ενώνουμε τα καλώδια παράλληλα στην 
μπαταρία, δημιουργείται βραχυκύκλωμα. Έτσι το ρεύμα ακολουθώντας τον 
 “εύκολο”  δρόμο περνάει από αυτά τα καλώδια με την αμελητέα αντίσταση, 
ενώ από το κυρίως κύκλωμα δεν περνάει ρεύμα και το λαμπάκι δεν ανάβει.
Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο ζημιάς από το λιώσιμο των καλωδίων λόγω 
βραχυκυκλώματος, χρησιμοποιούμε ασφάλειες.



  

Κυκλώματα με λαμπάκια και κινητήρα – 
Κατασκευές μαθητών



  

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ: 
       ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙΑ



  

Υλικά
Μερικά  λεμόνια      Κέρματα   5 λεπτών                Καρφιά             Καλώδια                
              Λαμπάκι  LED         Βολτόμετρο (ή πολύμετρο)                    Δύο 
συνδετήρες 

Εκτέλεση
Τοποθετούμε σε κάθε λεμόνι ένα   κέρμα και ένα καρφί. 
Συνδέουμε με τα καλώδια σε σειρά τα λεμόνια (8 λεμόνια χρησιμοποιήθηκαν) και 
στους δύο πόλους  συνδέουμε το λαμπάκι. Με τους δύο συνδετήρες δημιουργούμε 
ένα  διακόπτη.
Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη, το λαμπάκι LED ανάβει.
Με το βολτόμετρο μετράμε τάση περίπου 4-4,5 V. Όταν όμως συνδέουμε το 
λαμπάκι, η τάση στο κλειστό κύκλωμα είναι πολύ μικρότερη (μερικά mV), γιατί 
υπάρχει μεγάλη πτώση τάσεως στο εσωτερικό της μπαταρίας.

Ερμηνεία
Μια μπαταρία είναι μια διάταξη που μετατρέπει την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. 
Μια απλή μπαταρία περιέχει ένα υγρό ηλεκτρολύτη (που επιτρέπει να περνάει 
ηλεκτρικό ρεύμα) πχ.  θειϊκό οξύ και βυθισμένα σ΄αυτό  δύο ελάσματα από 
διαφορετικά μέταλλα, πχ. ψευδάργυρο και άνθρακα, τα οποία αποτελούν τους 
πόλους της μπαταρίας.
To λεμόνι περιέχει ένα οξύ, το κιτρικό οξύ, το οποίο είναι ο ηλεκτρολύτης. 
Τα κέρματα και τα καρφιά  είναι οι πόλοι της μπαταρίας, το κέρμα (χάλυβας) είναι ο 
θετικός και το καρφί ο αρνητικός πόλος.



  

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ:       
Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ – ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ
Κατασκευές μαθητών με αφορμή το 8ο Φύλλο Εργασίας της 

Φυσικής Α΄Γυμνασίου 

   Υλικά
• Ένα στρογγυλό 

χαρτόνι (λευκό 
ή κολλάμε 
πάνω του 
λευκό χαρτί)

• Μια μπίλια 
• Μαρκαδόροι



  

Ο δίσκος ακίνητος: 
Τα χρώματα διακρίνονται

Ο δίσκος περιστρέφεται: 
Φαίνεται λευκός



  

Εκτέλεση
Στο λευκό χαρτόνι ζωγραφίζουμε με τη σειρά τα χρώματα: 
 κόκκινο - πορτοκαλί – κίτρινο – πράσινο – γαλάζιο – μωβ. 
Σε μια μικρή οπή στο κέντρο του δίσκου κολλάμε μια μπίλια.
Καθώς στρίβουμε τη μπίλια και το χρωματιστό χαρτόνι γυρίζει σαν 
σβούρα, τα χρώματα παύουν πλέον να φαίνονται και το χαρτόνι φαίνεται 
λευκό.

Ερμηνεία
Το λευκό φως είναι σύνθετο και αποτελείται από τα χρώματα: κόκκινο - 
πορτοκαλί – κίτρινο – πράσινο – γαλάζιο – μωβ (ιώδες). Όταν ο 
δίσκος περιστρέφεται, γίνεται σύνθεση των χρωμάτων αυτών και δίνουν 
το λευκό χρώμα.
Το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή την ανάλυση του λευκού φωτός στα 
χρώματα από τα οποία αποτελείται, γίνεται όταν το λευκό φως πέσει σε  
ένα πρίσμα, οπότε σε ένα πέτασμα μπορούμε να δούμε τα επιμέρους 
χρώματα, δηλαδή το φάσμα του λευκού φωτός.



  

Ουράνιο τόξο
Την ανάλυση του φωτός την παρατηρούμε πχ στο ουράνιο τόξο, καθώς το φως του 
ήλιου πέφτει στα σταγονίδια της βροχής και αναλύεται, δίνοντας το εντυπωσιακό 
φάσμα των χρωμάτων.
Το κάθε χρώμα (δηλαδή κάθε μήκος κύματος) διαθλάται  υπό διαφορετική γωνία 
μέσα στα σταγονίδια, που δρουν σαν μικρά πρίσματα, παθαίνει διαφορετική εκτροπή 
και το ορατό λευκό φως αναλύεται. 
Έτσι εμφανίζεται το φάσμα του ηλιακού φωτός ως ένα πολύχρωμο τόξο, με το 
κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στην εξωτερική του πλευρά, και το ιώδες στην 
εσωτερική. 
Λόγω   της διαφορετικής γωνίας διάθλασης κάθε χρώματος και λόγω του σχήματος 
των σταγονιδίων εξηγείται  το  σχήμα τόξου του φαινομένου.

http://www.google.gr/url?url=http://socialista.com.cy/ta-ourania-toxa-tis-zois-mas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mktjVbyPJ8HFUuusgdAH&ved=0CC0Q9QEwDA&usg=AFQjCNE7LGV_weqZAKbD6zUzu4SD-zm2WA


  

5ο ΠΕΙΡΑΜΑ:       
ΗΛΙΑΚΟΣ     ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

Κατασκευή στο εργαστήριο, σύμφωνα με την ιδιοκατασκευή του 
8ου Φύλλου Εργασίας της Φυσικής Α΄Γυμνασίου 

              



  



  

Υλικά
Χάρτινο κουτί      Σύρμα            Αλουμινόχαρτο
Πλαστικός σωλήνας 4 μέτρων               Πλαστελίνη                Θερμόμετρο
Πλαστικό μπουκάλι 1,5 με 2 λίτρα         Μαύρο χρώμα           Διαφανής μεμβράνη
Χάρτινο κουτί για το μπουκάλι               Κοπίδι ή ψαλίδι          Κολλητική ταινία
Παλιά εφημερίδα                                    Αδιάβροχη κόλλα ή σιλικόνη
Εκτέλεση
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από δύο τμήματα που συνδέονται με 
πλαστικούς σωλήνες.
Το ένα τμήμα είναι ένα χάρτινο κουτί σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο, το οποίο 
περιέχει πλαστικό σωλήνα τοποθετημένο σε  οφιοειδή γραμμή. Είναι  βαμμένο με 
μαύρο χρώμα ώστε να απορροφά καλύτερα την θερμότητα του ήλιου και 
σκεπασμένο με διαφανή μεμβράνη.
Το δεύτερο τμήμα είναι ένα χάρτινο κουτί το οποίο περιέχει ένα πλαστικό μπουκάλι, 
καλυμμένο με εφημερίδα για μόνωση, στο στόμιο του οποίου έχουμε προσαρμόσει 
ένα θερμόμετρο, ώστε να παρατηρούμε τη θερμοκρασία του θερμού νερού.
Ερμηνεία
Το νερό θερμαίνεται από τον ήλιο μέσα στον λαστιχένιο σωλήνα στο πρώτο κουτί.  
Το θερμό νερό είναι ελαφρύτερο από το κρύο και ανεβαίνει στον πλαστικό σωλήνα 
στο πάνω μέρος του μπουκαλιού, στο δεύτερο κουτί. 
Οπότε το κρύο κατεβαίνει από το μπουκάλι στον λαστιχένιο σωλήνα στο κουτί, όπου 
με τη σειρά του θερμαίνεται, ανεβαίνει και η κυκλοφορία του νερού συνεχίζεται. Έτσι 
στο μπουκάλι όλο το νερό θερμαίνεται και με το θερμόμετρο βλέπουμε την 
θερμοκρασία του.
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