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ElektrycznoĂÊ
i magnetyzm
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Tworzenie magnesu (lub jego „odĂwieĝenie”)
Cel: WytwarzajÈc wïasne magnesy, nie tylko zaoszczÚdzisz pieniÈdze, lecz równieĝ dowiesz siÚ co nieco
o naturze magnetyzmu.
Materiaïy: Silny magnes sztabkowy1, a takĝe przedmioty wykonane z ĝelaza, stali, mosiÈdzu, brÈzu, miedzi oraz
innych metali.
Co robimy: Pocieraj w jednym kierunku metalowy przedmiot o magnes sztabkowy. Wyobraě sobie, ĝe przedmiot ten jest wykonany z wielu malutkich kompasików. Chcemy, aby owe kompasiki wskazywaïy ten sam
kierunek. Naleĝy wielokrotnie pocieraÊ dany przedmiot.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy pocierajÈc przedmiot w tÚ i z powrotem, dobrze go namagnesujesz? Sprawdě wynik za pomocÈ
magnetometru (zajrzyj do podrozdziaïu „Magnetometr”).
2. Czy pocieranie przedmiotu w jednym kierunku jest wydajniejszym procesem?
3. Przyïóĝ kompas do magnesu. Ile biegunów posiada magnes? Czy liczbÚ biegunów da siÚ wyjaĂniÊ teoriÈ
stwierdzajÈcÈ, ĝe sztabka skïada siÚ z duĝej liczby maïych kompasików?

1

Do tego celu doskonale nadaje siÚ magnes neodymowy (NdFeB).
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4. Namagnesuj w identyczny sposób dwa róĝne przedmioty. Porównaj ich bieguny za pomocÈ kompasu
i zastanów siÚ, czy siÚ róĝniÈ miÚdzy sobÈ w jakiĂ sposób. Czy takie same bieguny przyciÈgajÈ siÚ, czy
teĝ odpychajÈ siÚ wzajemnie?
5. Które materiaïy magnetyzujÈ siÚ najlepiej, a które najdïuĝej wykazujÈ wïaĂciwoĂci magnetyczne?
6. Czy moĝesz namagnesowaÊ przedmiot, ustawiajÈc go zgodnie z biegunami magnetycznymi Ziemi i zostawiajÈc w takiej pozycji na kilka dni? WyjaĂnij, dlaczego taki sposób dziaïa lub nie dziaïa.
7. Czy moĝesz namagnesowaÊ przedmiot, ustawiajÈc go zgodnie z biegunami magnetycznymi Ziemi i uderzajÈc go mïotkiem?
8. Sprawdě, czy metalowe puszki w sklepie sÈ namagnesowane.
9. Czy takie puszki sÈ wykonane wyïÈcznie z cyny?
10. Czy przedmioty niklowane sÈ przyciÈgane przez magnes? Niektóre przedmioty, na przykïad kóïka do kluczy,
akcesoria ïazienkowe, sÈ pokryte warstwÈ niklu.
11. Czy moĝesz namagnesowaÊ gwóědě, trzymajÈc w pobliĝu silny magnes?
12. Czy pole magnetyczne przenika przez przedmioty? Sprawdě na szkle, papierze, ksiÈĝkach, blacie kuchennym, innych metalach itd.
13. UmieĂÊ na magnesie cienkie pudeïko i wrzuÊ do niego opiïki ĝelaza. Moĝesz je otrzymaÊ, ĂcierajÈc gwóědě
pilnikiem. PotrzÈĂnij pudeïkiem. Czy widaÊ, jak ukïadajÈ siÚ linie pola magnetycznego? Która czÚĂÊ magnesu
oddziaïuje najsilniej?
14. Jak moĝesz zniszczyÊ magnes? Podaj piÚÊ sposobów.

Magnetometr
Cel: UrzÈdzenie to sïuĝy do pomiaru natÚĝenia pola magnetycznego, zarówno w magnesach trwaïych, jak
i wzbudzanych elektrycznie.
Materiaïy: Linijka lub miarka, rozciÈgliwa gumka recepturka, pinezka oraz spinacz do papieru.
Co robimy: Przypnij pinezkÚ przy koñcu linijki lub miarki. Przetnij gumkÚ recepturkÚ i przywiÈĝ jej jeden koniec
do pinezki, a drugi do spinacza.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Trzymaj linijkÚ lub miarkÚ w jednej rÚce. Za pomocÈ magnesu zacznij powoli przyciÈgaÊ koñcówkÚ spinacza. Gumka bÚdzie siÚ rozciÈgaïa do momentu, w którym siïa oddziaïywania magnetycznego bÚdzie równa rozciÈgliwoĂci recepturki, po czym spinacz znajdzie siÚ poza wpïywem magnesu.
Spisz z linijki (miarki) wartoĂÊ, przy której nastÈpiïo uwolnienie od pola magnetycznego. WartoĂÊ ta bÚdzie
stanowiïa porównanie do siïy innych magnesów.
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. W jaki sposób moĝna zwiÚkszyÊ czuïoĂÊ magnetometru?
2. Stwórz tabelÚ, w której bÚdziesz porównywaÊ siïÚ namagnesowania w zaleĝnoĂci od powtórzeñ pocierania ĂrubokrÚta o magnes. Jakie moĝesz wysnuÊ wnioski?
3. Czy obydwa bieguny magnesu majÈ takÈ samÈ wartoĂÊ?
4. Spróbuj w taki sam sposób namagnesowaÊ róĝne przedmioty. Jaki materiaï daje siÚ najïatwiej namagnesowaÊ, a jaki — najmniej?
5. Uïóĝ dwa magnesy sztabkowe jeden za drugim. Czy pole magnetyczne staje siÚ silniejsze?
6. Która czÚĂÊ magnesu jest silniejsza — brzegowa czy Ărodkowa?
7. Które materiaïy pozostajÈ najdïuĝej namagnesowane? Narysuj wykres zaleĝnoĂci siïy magnetycznej od
czasu dla kaĝdej substancji.
8. Stwórz elektromagnes, nawijajÈc zwoje z przewodu, i podïÈcz go do baterii. Jak silne pole magnetyczne
wystÚpuje wokóï takiego elektromagnesu?
9. Teraz umieĂÊ gwóědě wĂród zwojów. Jak silny jest elektromagnes? WyïÈcz zasilanie i ponownie sprawdě
natÚĝenie pola magnetycznego.
10. Namagnesuj ĂrubokrÚt. Sprawdě siïÚ jego przyciÈgania, a nastÚpnie uderz nim kilkakrotnie w stóï. Jeszcze
raz dokonaj pomiaru. Czy moĝesz w taki sposób rozmagnesowaÊ ĂrubokrÚt?
11. Jaki jest wpïyw ciepïa na magnes?
12. Jeĝeli nawiniesz wiÚcej zwojów na cewkÚ, to czy zwiÚkszy siÚ jej siïa magnetyczna? Stwórz wykres
zaleĝnoĂci natÚĝenia pola magnetycznego od liczby zwojów.
13. PodïÈcz wiÚcej baterii do elektromagnesu. Czy stanie siÚ on przez to silniejszy? Czy moĝesz w ten sposób
zmierzyÊ moc baterii?

Kompas igïowy
Cel: Z prostych materiaïów stworzymy czuïy kompas, aby zaprezentowaÊ prawo oddziaïywania biegunów
magnetycznych.
Materiaïy: Dwie igïy, papier techniczny 89×127 mm oraz szpilka.
Co robimy: Namagnesuj dwie igïy za pomocÈ solenoidu [sposób jego wykonania znajdziesz w podrozdziale
„Solenoid (cewka)”] bÈdě magnesu. Uĝyj kompasu do sprawdzenia powstaïych biegunów. Obydwa bieguny
póïnocne powinny byÊ skierowane w jednÈ stronÚ. Zegnij kartkÚ i przeïóĝ przez niÈ igïy tak, jak ukazano na
poniĝszym rysunku. Przebij szpilkÈ drugÈ kartkÚ. Uïóĝ na czubku szpilki kartkÚ z igïami w taki sposób, aby
znaleěÊ punkt równowagi.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Kompas powinien
uïoĝyÊ siÚ w linii póïnoc – poïudnie. Porównaj
wyniki ze zwykïym kompasem. Zaznacz na
kartce kierunki póïnocny i poïudniowy.

Kompas igïowy
Kup książkę
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Weě magnes. Za pomocÈ kompasu znajdě jego biegun póïnocny. Sprawdě, co siÚ stanie po przyïoĝeniu
bieguna póïnocnego magnesu do bieguna póïnocnego w kompasie. Czy bieguny te odpychajÈ siÚ, czy
przyciÈgajÈ?
2. Przeprowadě podobny eksperyment z biegunami poïudniowymi kompasu i magnesu. Jak siÚ one wobec
siebie zachowujÈ?
3. Teraz zbliĝ biegun póïnocny magnesu do bieguna poïudniowego kompasu i odwrotnie.
4. Jakie oddziaïywanie nastÚpuje pomiÚdzy takimi samymi biegunami, a jakie pomiÚdzy przeciwnymi?
5. UmieĂÊ metalowy przedmiot w pobliĝu kompasu, aby zakïóciÊ odczyty. Czy moĝesz je skorygowaÊ, umieszczajÈc wiÚcej metalowych elementów? Gdzie byĂ je umieĂciï? Czy taki sposób zadziaïaïby na statku?
6. GdybyĂ znalazï siÚ na biegunie póïnocnym, w jakim kierunku kompas wskazywaïby póïnoc, a w jakim
poïudnie?
7. Skoro Ziemia zachowuje siÚ jak wielki magnes, jaki materiaï musi znajdowaÊ siÚ w jej wnÚtrzu?
8. Czy kompas pokazywaïby kierunki na KsiÚĝycu albo na innych planetach?
9. Czy moĝna wykorzystaÊ kompas do odszukiwania meteorytów?
10. W jakiej odlegïoĂci od kompasu magnes wpïywa na wskazania igïy? Czy odlegïoĂÊ ta jest taka sama dla
kaĝdego magnesu?
11. Czy potrafisz stworzyÊ podziaïkÚ mierzÈcÈ siïÚ magnesu na podstawie zasady wspomnianej w pytaniu 10.?
12. Wykorzystaj stworzony kompas do sprawdzenia polarnoĂci (rozmieszczenia biegunów) lodówki. Sprawdě
odczyty, ruszajÈc kompasem w górÚ i w dóï wzglÚdem urzÈdzenia.

Kompas sprÚĝynowy
Cel: UrzÈdzenie posïuĝy nam do wykrywania biegunów magnetycznych Ziemi.
Materiaïy: Przedmiot wykonany z twardej stali, najlepiej sprÚĝyna ze starego zegarka na rÚkÚ2, szpilka, kawaïek
tektury.
Co robimy: Przytnij sprÚĝynÚ do dïugoĂci ok. 4 cm i namagnesuj jÈ. Zrób wgïÚbienie na Ărodku sprÚĝyny za
pomocÈ gwoědzia lub dobijaka do gwoědzi i mïotka. Przebij spinkÈ tekturÚ i umieĂÊ na jej czubku sprÚĝynÚ. Uĝyj metalowego przedmiotu, aby sprawdziÊ, czy sprÚĝyna peïni funkcjÚ kompasu.

2

SprÚĝyna ze starego zegarka jest tylko jednym z materiaïów, które moĝna wykorzystaÊ w tym przykïadzie. Moĝesz
sprawdziÊ równieĝ wyprostowany spinacz lub sprÚĝynÚ z dïugopisu. Które materiaïy nadajÈ siÚ najlepiej do tego celu?
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Kompas Kolumba
Cel: Zaprezentowanie kompasu uĝywanego przez Krzysztofa Kolumba.
Materiaïy: Igïa, korek oraz szklane naczynie.
Co robimy: Namagnesuj igïÚ. Za pomocÈ ĝyletki odetnij cienki plasterek korka. Poïóĝ lub przymocuj igïÚ na
wyciÚtym korku, a nastÚpnie umieĂÊ go w naczyniu wypeïnionym wodÈ.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Kolumb wraz z zaïogÈ napotkali nie lada problem. Im pïynÚli dalej na zachód, tym bardziej zmieniaï siÚ
kierunek, jaki wskazywaïa igïa kompasu. WyjaĂnij to zjawisko, korzystajÈc z globusa.
2. Czy za pomocÈ kompasu moĝna okreĂliÊ dïugoĂÊ geograficznÈ?
3. Dlaczego nie skorzystaliĂmy z metalowego naczynia? Co moĝe peïniÊ rolÚ takiego naczynia na ïodzi?
4. W jaki sposób statki i samoloty zabezpieczajÈ siÚ przed wpïywem metalowych przedmiotów na wskazania
kompasu?
5. Jakie rodzaje kompasów sÈ obecnie uĝywane na statkach?

Opiïki ĝelaza
Cel: Opiïki ĝelaza sïuĝÈ do uwidaczniania linii pola magnetycznego wokóï magnesu lub przewodu, przez który
przepïywa prÈd.
Materiaïy: Gwóědě wykonany z miÚkkiego ĝelaza, pilnik, sól lub drobny piasek, maïe pudeïko oraz plastikowa
pïytka (ewentualnie folia samoprzylegajÈca).
Co robimy: Wïasne opiïki uzyskasz, piïujÈc
gwóědě. Bardzo tanim zamiennikiem ĝelaza jest
magnetyt. Bez wzglÚdu na uĝyty skïadnik, dodaj
do niego sól lub piasek (majÈ stanowiÊ okoïo
25% caïoĂci). Drobny piasek jest czÚsto wykorzystywany w hotelach3. W wielu hotelach
moĝna otrzymaÊ niewielkÈ iloĂÊ takiego piasku.
Wsyp mieszaninÚ do pudeïka i zakryj wierzch
kawaïkiem plastiku lub szkïa.

3

Sïuĝy on jako wypeïniacz w eleganckich popielniczkach (nieraz spotykanych w holach hotelowych). Dobrym zamiennikiem jest sól gruboziarnista.
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Sposób dziaïania sprzÚtu: Przyïóĝ magnes do dna pudeïka, którym moĝesz delikatnie potrzÈsaÊ. Powinny
zostaÊ ukazane linie pola magnetycznego, a sól (piasek) stanowi kontrast, na którym opiïki sÈ jeszcze wyraěniej
widoczne. Jeĝeli opiïki w jakiĂ sposób wylÈdujÈ na magnesie, zdejmiesz je za pomocÈ taĂmy samoprzylepnej.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. W jaki sposób moĝna oddzieliÊ opiïki od soli lub piasku? Czy moĝesz w tym celu wykorzystaÊ elektromagnes? UmieĂÊ kartkÚ papieru pomiÚdzy opiïkami a magnesem.
2. Czy elektromagnes posiada takie same linie pola magnetycznego, jak magnes trwaïy?
3. PrzepuĂÊ przewód przez kartkÚ papieru, jak pokazano na poniĝszym rysunku. Wysyp mieszaninÚ opiïków
i piasku na papier i podïÈcz przewód do silnego ěródïa prÈdu staïego. Czy linie pola magnetycznego tworzÈ
jakiĂ wzór?
4. PrzepuĂÊ przez kartkÚ przewód w postaci zwojów cewki tak, jak zademonstrowano na poniĝszym rysunku.
PodïÈcz go do ěródïa prÈdu staïego4. Czy widaÊ linie pola magnetycznego?
5. Sprawdě przykïady 3. i 4., podïÈczajÈc ěródïo prÈdu przemiennego.
6. Czy moĝna utrwaliÊ wzór linii pola magnetycznego, rozsypujÈc opiïki na papierze
woskowanym, a nastÚpnie podgrzewajÈc
ten papier za pomocÈ silnej ĝarówki?
7. Czy opiïki sÈ przyciÈgane przez nieizolowany drut, w którym pïynie prÈd?
8. Czy moĝna stworzyÊ namagnesowanÈ
taĂmÚ samoprzylepnÈ, korzystajÈc z opiïków ĝelaza?

Elektroskop
Cel: Zadaniem elektroskopu jest detekcja i identyfikacja ïadunku elektrostatycznego.
Materiaïy: Butelka lub przezroczysta ĝarówka, korek lub zatyczka z jednym otworem, gruby drut miedziany
(o Ărednicy 2,5 mm, 3,25 mm lub 4 mm), a takĝe dwa krótkie odcinki taĂmy magnetycznej5. Dobrymi zamiennikami sÈ zïota folia lub bardzo cienka cynfolia, jednak z powodu niewielkiej masy taĂma magnetyczna znakomicie speïnia swojÈ rolÚ.
Co robimy: Jeĝeli korzystasz z ĝarówki, zaopatrz siÚ w zatyczkÚ o Ărednicy 18 mm; w przypadku butelki
wystarczÈ dopasowane zatyczka lub korek. Usuñ izolacjÚ z przewodu (zostaw jÈ jedynie w miejscu kontaktu
z korkiem) i przeciÈgnij go przez otwór w zatyczce/korku. ZawiÈĝ pÚtlÚ po stronie przewodu wystajÈcej ponad
korek. Zagnij przewód poniĝej korka tak, jak pokazano na rysunku, i przyklej do niego taĂmÚ magnetycznÈ.
Teraz zatkaj butelkÚ za pomocÈ korka z drutem. Koñcówki przewodów nie powinny mieÊ ostrych brzegów.

4

5

KorzystaliĂmy z suchego ogniwa numer 6, dajÈcego napiÚcie 1,5 V (wiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w uwadze 30. w dodatku D).
Moĝesz w tym celu wykorzystaÊ na przykïad starÈ taĂmÚ magnetofonowÈ.
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Sposób dziaïania sprzÚtu: Potrzyj grzebieñ
o jakiĂ weïniany lub flanelowy przedmiot,
a nastÚpnie dotknij nim zawiÈzanej pÚtli przewodu. TaĂma magnetyczna powinna zostaÊ
w tym momencie naïadowana elektrostatycznie. adunek na obydwu taĂmach bÚdzie taki
sam, wiÚc zacznÈ siÚ wzajemnie odpychaÊ.
Jeĝeli urzÈdzenie zostaïo wykonane poprawnie, taĂmy pozostanÈ naïadowane równieĝ po
odïoĝeniu grzebienia.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Dotknij pÚtli. Co siÚ stanie z ïadunkiem zgromadzonym na taĂmach?
2. Potrzyj wielokrotnie dïoñmi jakiĂ plastikowy przedmiot (na przykïad worek na Ămieci), a nastÚpnie dotknij
pÚtli tym przedmiotem. Co siÚ staïo?
3. Potrzyj teraz kartkÚ papieru. Jak siÚ zachowujÈ taĂmy po dotkniÚciu pÚtli? Czy ïadunek zebrany na papierze
jest taki sam, jak na plastikowym przedmiocie? JeĂli tak, to taĂmy powinny siÚ jeszcze mocniej wzajemnie odpychaÊ.
4. Zneutralizuj ïadunek, dotykajÈc pÚtli, a nastÚpnie potrzyj jÈ przedmiotami flanelowym, jedwabnym oraz
weïnianym, za kaĝdym razem sprawdzajÈc odczyty elektroskopu. Czy wyniki róĝniÈ siÚ od siebie w jakiĂ
sposób?
5. W jakim powietrzu elektroskop dziaïa lepiej — suchym czy wilgotnym? Jaki wpïyw na odczyty ma temperatura?
6. Czy ïadunek wydostaje siÚ w jakiĂ sposób na zewnÈtrz? PrzyczynÈ moĝe byÊ korek. Spróbuj go nawoskowaÊ lub zalaÊ szelakiem. Czy to pomogïo? Spróbuj uĝyÊ gumowej zatyczki.
7. CzÚĂÊ ïadunku moĝe uciekaÊ poprzez pÚtlÚ. Naïóĝ na przewód starÈ kulistÈ bombkÚ choinkowÈ. Czy
pomogïa ona w utrzymaniu ïadunku? Pomaluj tÚ bombkÚ farbÈ aluminiowÈ.
8. Wilgotne powietrze jest dobrym przewodnikiem elektrycznoĂci. Czy ta informacja pomaga wyjaĂniÊ przyczynÚ wydostawania siÚ ïadunku z elektroskopu?

Elektroskop rdzeniowo-kulkowy
Cel: Za pomocÈ tego urzÈdzenia wykrywamy ïadunek elektrostatyczny.
Materiaïy: Maïa buteleczka (po atramencie,
oliwie, wisienkach koktajlowych itp.), korek,
jedwabna lub nylonowa nitka, sztywny drut
oraz kulka miÚkiszowa. TÚ ostatniÈ otrzymujemy, wycinajÈc fragment rdzenia w ïodydze
dzikiego bzu, jednak dobrymi zamiennikami sÈ
kulki styropianowe lub korkowe o Ărednicy
okoïo 1 cm.

Elektroskop rdzeniowo-kulkowy
Kup książkę
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Co robimy: Owiñ foliÚ aluminiowÈ wokóï styropianowej lub korkowej kulki. Na jednym koñcu nici zapleÊ pÚtlÚ.
Nawlecz niÊ na igïÚ, na którÈ nastÚpnie nabij kulkÚ. PrzeciÈgnij niÊ, po czym usuñ igïÚ. PrzywiÈĝ niÊ z kulkÈ
do drutu tak, jak pokazano na powyĝszym rysunku.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Przekaĝ ïadunek elektrostatyczny przedmiotowi, pocierajÈc go o inny przedmiot.
Zbliĝ tak naïadowany przedmiot do kulki zawieszonej na nici i zobacz, co siÚ stanie.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Potrzyj plastikowy przedmiot dïoniÈ. Czy moĝesz przekazaÊ ïadunek z plastiku na kulkÚ?
2. Czy moĝesz naïadowaÊ kulkÚ poprzez bezpoĂredni kontakt? A moĝe wystarczy jedynie zbliĝyÊ do niej
naïadowany przedmiot?
3. Naïaduj kulkÚ, a nastÚpnie jakiĂ inny przedmiot ïadunkiem o tym samym znaku. Zbliĝ go do kulki. Co siÚ
dzieje?
4. Naïaduj dwie kulki ïadunkami o przeciwnych znakach. Co siÚ dzieje po zbliĝeniu kulek do siebie?
5. Potrzyj gumowÈ szczotkÚ o futro bÈdě weïnÚ. Uzyskasz w ten sposób ïadunek ujemny (–). Przekaĝ go teraz
na kulkÚ. Wszystkie przedmioty przyciÈgajÈce takÈ kulkÚ sÈ naïadowane dodatnio.
6. Pocieraj róĝne przedmioty o obiekty wykonane z futra, plastiku, nylonu, flaneli itd. OkreĂl ïadunek kaĝdego
z tych przedmiotów. Nie zapomnij o kaĝdorazowym naïadowaniu elektroskopu za pomocÈ szczotki.
7. Potrzyj nadmuchany balon. Z jakim ïadunkiem mamy tu do czynienia?
8. Jaki ïadunek posiada elektrofor (zostaï on omówiony w podrozdziale „Elektrofor”)?
9. Naïaduj dwie kulki ïadunkiem o takim samym znaku. Zbliĝ do nich zegarek posiadajÈcy fluorescencyjnÈ
tarczÚ. Co siÚ dzieje i dlaczego? (Zajrzyj do informacji o dozymetrze w rozdziale poĂwiÚconym energii
atomowej).

Elektroniczny elektroskop
Cel: Elektroskop elektroniczny jest czuïym urzÈdzeniem, wykrywajÈcym nawet niewielkie zmiany ïadunku elektrostatycznego. Podobny mechanizm jest wykorzystywany przez instytuty meteorologii do przewidywania burz.
Materiaïy: Lampa neonowa (typu NE-2), opornik (100 k), pentoda odcinajÈca (6AU6), transformator obwodu
ĝarzenia (6V — 0,5 A), gruby drut miedziany na antenÚ (o Ărednicy 4 mm), aluminiowy dysk (o Ărednicy
ok. 7,5 cm), dwie pïytki drewniane lub plastikowe na obudowÚ (o wymiarach okoïo 7,5 cm × 15 cm) oraz
Ărubki i nakrÚtki6.
Co robimy: Pïytki sklejkowe lub plastikowe sÈ od siebie rozdzielone nakrÚtkami przymocowanymi po rogach.
BÚdziemy umieszczaÊ przewody pomiÚdzy pïytkami. Po skonstruowaniu urzÈdzenia naïoĝymy jednÈ pïytkÚ
na drugÈ i przymocujemy je za pomocÈ Ărub i nakrÚtek. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko dotkniÚcia nieosïoniÚtych przewodów i poraĝenia prÈdem. Wszystkie otwory wiercimy w górnej pïytce, a poïÈczenia przewodów wykonujemy w jej spodniej czÚĂci.

6

WiÚcej informacji o tym projekcie, w tym opis niskonapiÚciowego zamiennika wykorzystujÈcego diody LED, znajdziesz
w uwadze 31. w dodatku D.
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Najpierw przymocuj transformator do podstawy, nastÚpnie zrób to samo z lampÈ neonowÈ i pentodÈ. Rozetnij
przewód ïÈczÈcy transformator z gniazdkiem7. Zazwyczaj jest to czarny kabel. PodïÈcz go (od spodu pïytki) do
lampy neonowej, która z kolei drugim biegunem ïÈczy siÚ z opornikiem (równieĝ ukrytym w spodniej czÚĂci
podstawki). Od opornika przewód biegnie do anody oraz siatki ekranujÈcej pentody (spójrz na poniĝszy
schemat).
Drugi czarny przewód transformatora ïÈczymy z katodÈ i siatkÈ hamujÈcÈ pentody. NiskonapiÚciowe przewody transformatora (zielone) podïÈczamy do wyjĂÊ wïókna ĝarzenia pentody. Puszczamy równieĝ przewód
od siatki sterujÈcej pentody do ciÚĝkiego druta miedzianego, który mocujemy w przedniej czÚĂci pïytki. To bÚdzie
nasza antena, wiÚc musi byÊ równieĝ wystarczajÈco dïuga (wystarczy 30 cm). W Ărodku aluminiowego dysku
wycinamy koïo i nakïadamy go na miedziany drut. Teraz moĝemy naïoĝyÊ pïytki na siebie i zamocowaÊ je za
pomocÈ Ărubek.

Oznaczenia: Ne2 — Lampa neonowa, R: Opornik (91 k), 6AU6 — Pentoda, A — Antena, T — Transformator
WyjĂcia w pentodzie: 1: Siatka sterujÈca, 2: Siatka hamujÈca, 3 i 4 — Wïókno ĝarzenia, 5 — Anoda, 6 — Siatka ekranujÈca,
7 — Katoda

Sposób dziaïania sprzÚtu: Aby zrozumieÊ mechanizmy zachodzÈce w elektroskopie, musimy poznaÊ sposób
dziaïania pentody.
PrÈd sieciowy jest przemienny i charakteryzuje siÚ napiÚciem 230 V. Dociera on do katody (7). Katoda wypuszcza elektrony i dlatego posiada duĝy ïadunek ujemny. Przewody niskonapiÚciowe przekazujÈ równieĝ prÈd
do wïókna ĝarzenia (3, 4), co sprawia, ĝe elektronom pïynÈcym z katody przekazywana jest dodatkowa
energia. W rzeczywistoĂci wokóï katody tworzy siÚ chmura elektronów. Siatka sterujÈca (1) w normalnych
7

Zachowaj szczególnÈ ostroĝnoĂÊ, gdyĝ bÚdziesz korzystaÊ z napiÚcia sieciowego.
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okolicznoĂciach nie posiada ïadunku, dlatego jest podïÈczona do anteny. Siatka ekranujÈca (6) zamyka obwód,
ïÈczÈc siÚ z transformatorem poprzez opornik i lampÚ neonowÈ. WystÚpuje tu ïadunek dodatni, dlatego sÈ
przyciÈgane elektrony gromadzÈce siÚ przy katodzie, a nastÚpnie trafiajÈ do anody (5). Anoda jest podïÈczona do obwodu w taki sam sposób, jak siatka ekranujÈca, wiÚc tutaj równieĝ wystÚpuje ïadunek dodatni.
Anoda jest wiÚksza od siatki hamujÈcej (2), przez co wyĝsze napiÚcie powoduje przepchniÚcie elektronów dalej
po obwodzie. Siatka hamujÈca posiada ïadunek ujemny, dlatego spowalnia przepïyw elektronów (na zasadzie
odpychania siÚ ïadunków jednoimiennych). Po dotarciu do anody elektrony pïynÈ dalej przez rezystor i powodujÈ
zaĂwiecenie lampy neonowej. Zatem Ăwiecenie tej lampy jest oznakÈ przepïywu prÈdu w obwodzie.
Przy zmianie kierunku przepïywu prÈdu anoda zyskuje ïadunek dodatni, a siatka hamujÈca ciÈgle ma ïadunek
ujemny. Elektrony równieĝ posiadajÈ ïadunek ujemny, dlatego sÈ odpychane przez siatkÚ hamujÈcÈ i pozostajÈ
w anodzie. Pentoda umoĝliwia zatem przepïyw prÈdu tylko w jednym kierunku.

Bezpieczeñstwo dziĂ
Uwaĝaj, aby nie dotykaÊ przewodów podczas pracy urzÈdzenia. Poraĝenie prÈdem sieciowym jest Ămiertelnie niebezpieczne. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w uwadze 10. w dodatku D.
Opisany w uwadze 31. w dodatku D niskonapiÚciowy elektroskop wykorzystujÈcy diody LED stanowi bezpiecznÈ i ïatwÈ w wykonaniu alternatywÚ dla omawianego projektu.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. W normalnych okolicznoĂciach siatka sterujÈca jest obojÚtna elektrycznie, zatem prÈd przepïywa przez
pentodÚ i Ăwieci siÚ lampa neonowa. Zobaczmy, co siÚ stanie, jeĂli naïadujemy jakiĂ przedmiot przez
pocieranie. Zaïóĝmy, ĝe zbliĝymy dodatnio naïadowany obiekt do anteny, dziÚki czemu siatka sterujÈca
zyska ïadunek dodatni. Skoro katoda jest dodatnio naïadowana, to czy elektrony bÚdÈ przepïywaÊ przez
siatkÚ sterujÈcÈ do anody? PamiÚtaj, ĝe przyciÈgajÈ siÚ przeciwne ïadunki.
2. Czy lampa neonowa bÚdzie Ăwieciïa, jeĂli wprowadzimy ïadunek dodatni na siatkÚ sterujÈcÈ?
3. JeĂli zbliĝysz do anteny przedmiot naïadowany ujemnie, równieĝ siatka sterujÈca zyska taki ïadunek. Skoro
katoda równieĝ posiada nadmiar elektronów, to czy siatka sterujÈca umoĝliwi przepïyw prÈdu? Czy lampa
neonowa bÚdzie ciÈgle ĂwieciÊ?
4. Jakie ïadunki wykrywa elektroskop — dodatnie czy ujemne? Na co wskazuje gaĂniÚcie lampy neonowej?
5. Jaki ïadunek zbiera siÚ na gumowej szczotce? Podczas pocierania na jednym przedmiocie zbiera siÚ ïadunek dodatni, a na drugim — ujemny.
6. W jakiej odlegïoĂci od anteny elektroskop moĝe wykrywaÊ ïadunki elektrostatyczne?
7. Czy odlegïoĂÊ, w której jest wykrywany ïadunek, ma zwiÈzek z wilgotnoĂciÈ powietrza?
8. Czy elektroskop bÚdzie dziaïaï w ïazience tuĝ po prysznicu tak samo dobrze, jak w innych pomieszczeniach?
9. Jaki wpïyw na gromadzenie ïadunku elektrostatycznego ma stosowanie olejku do wïosów? Spróbuj uczesaÊ
wïosy po uĝyciu olejku.
10. Czy gïaskanie kota równieĝ powoduje nagromadzenie siÚ ïadunku? Jaki ïadunek siÚ pojawia?
11. Poïam kostkÚ cukru w ciemnym pomieszczeniu. Czy nastÚpuje przekazanie ïadunku elektrostatycznego?
12. Czy za pomocÈ elektroskopu moĝesz wykryÊ nagromadzenie ïadunków przed burzÈ?
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13. Czy wszystkie rodzaje tkanin gromadzÈ taki sam rodzaj ïadunku?
14. Jakie czynniki wpïywajÈ na szybkoĂÊ rozïadowywania siÚ ïadunku elektrostatycznego? Jaki materiaï i jaki
ksztaït najwolniej tracÈ ïadunek?
15. Czy pïynÈca woda posiada ïadunek elektryczny?
16. Czy podczas dziaïania mimeografu lub powielacza zostaje nagromadzony ïadunek elektrostatyczny? Jaki
proces powoduje gromadzenie siÚ ïadunku? Jakiego znaku ïadunek siÚ zbiera? Czy wilgotnoĂÊ ma wpïyw
na ten proces?
17. Jeĝeli skorzystasz z pentody 6J7G (zamiast 6AU6), zwiÚkszysz czuïoĂÊ elektroskopu. AntenÚ moĝna
w takim przypadku umieĂciÊ na szczycie pentody.
18. Czy odlegïoĂÊ wykrywania ïadunku elektrostatycznego moĝe w poĂredni sposób posïuĝyÊ do zmierzenia
jego wartoĂci? Czy jesteĂ w stanie stworzyÊ podziaïkÚ pozwalajÈcÈ okreĂliÊ siïÚ ïadunku?
19. Jaki jest wpïyw temperatury na wartoĂÊ ïadunku elektrostatycznego?

Elektrofor
Cel: Jest to klasyczne urzÈdzenie sïuĝÈce do zbierania duĝego ïadunku elektrostatycznego.
Materiaïy: Aluminiowa blacha do pieczenia, drewniany koïek jako uchwyt, plastikowa lub gumowa pïytka
(ostatecznie moĝe byÊ fragment dÚtki), kawaïek futra lub flaneli.
Co robimy: WywierÊ dziurÚ w blasze i umieĂÊ
w niej drewniany uchwyt. Poïóĝ gumowy
arkusz na pïaskiej powierzchni.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Pocieraj grzebieñ
lub plastikowÈ pïytkÚ o futro bÈdě flanelÚ przez
mniej wiÚcej minutÚ. Uïóĝ blachÚ na gumowym
arkuszu.
DociĂnij blachÚ od Ărodka palcami, a nastÚpnie
oderwij jÈ od gumy, trzymajÈc za uchwyt.
Blacha zawiera teraz pokaěny ïadunek elektrostatyczny.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Zbliĝ palec do blachy. Czy zachodzi jakieĂ zjawisko?
2. Czy elektrofor bÚdzie gromadziï ïadunek równie skutecznie, jeĝeli potrzemy jedwabnÈ tkaninÚ o gumÚ?
3. Dlaczego naleĝaïo docisnÈÊ blachÚ palcami? Czy elektrofor zgromadziïby tyle samo ïadunku, gdybyĂmy
nie uĝyli palców?
4. Wypróbuj dziaïanie elektroforu w suchym pomieszczeniu, a nastÚpnie przenieĂ siÚ do ïazienki i puĂÊ
wodÚ pod prysznicem. Czy wilgotne powietrze przeszkadza w gromadzeniu ïadunku na blasze?
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5. Rozïaduj elektrofor, pozwalajÈc, ĝeby iskra przeskoczyïa na palec. Tym razem nie pocieraj gumy, tylko
od razu poïóĝ na niÈ blachÚ. Czy blacha zostaïa ponownie naïadowana? JeĂli tak, to dlaczego?
6. Jeĝeli na blasze gromadzi siÚ zbyt maïy ïadunek, wstaw uchwyt wykonany z wosku.
7. Zbliĝ elektrofor do elektroskopu. Jaki ïadunek nagromadziï siÚ na blasze? Czy moĝna jÈ naïadowaÊ ïadunkiem o przeciwnym znaku?
8. Czy moĝna przepuĂciÊ prÈd z blachy poprzez przewód do elektroskopu? Trzymaj przewód w klamerce
do wieszania ubrañ.
9. Sprawdě skutecznoĂÊ elektroforu na elektroskopie rdzeniowo-kulkowym.
10. WrzuÊ kawaïki papieru na blachÚ. Czy nastÚpuje jakiĂ proces? JeĂli tak, to dlaczego?
11. Dobrym ěródïem twardych plastikowych pïytek sÈ pïytki do pisania wystÚpujÈce w matrycach mimeograficznych. Szkoïy i biura wyrzucajÈ takie niepotrzebne kawaïki plastiku8.
12. Spróbuj zastÈpiÊ blachÚ starÈ pïytÈ winylowÈ. Jako uchwyt moĝesz wykorzystaÊ woskowy przedmiot.

Butelka lejdejska
Cel: Butelka lejdejska sïuĝy do przechowywania pokaěnej iloĂci ïadunku elektrostatycznego przez krótki czas.
Materiaïy: Szczelny sïój, folia aluminiowa lub cynfolia, deseczka dyktowa (o gruboĂci okoïo 6 mm) jako
przykrywka, mosiÚĝny karnisz o okrÈgïym przekroju i z mosiÚĝnÈ kulÈ na koñcu, krótki ïañcuch oraz szelak.
Jeĝeli nie masz karnisza, wykorzystaj gruby przewód.
Co robimy: Dokïadnie wypïucz wnÚtrze sïoika, a nastÚpnie pokryj je szelakiem. Zanim szelak wyschnie, uïóĝ na
nim i dociĂnij foliÚ, mniej wiÚcej do dwóch trzecich wysokoĂci sïoja. W taki sam sposób zakryj zewnÚtrznÈ
ĂciankÚ sïoja. Wytnij w folii otwory na dno sïoja, zarówno wewnÈtrz, jak i na zewnÈtrz.
Wytnij w deseczce kóïko mieszczÈce siÚ idealnie w gwintowanej „szyjce” sïoja, a nastÚpnie drugie kóïko, wiÚksze o okoïo 1 cm. PoïÈcz
obydwa kóïka ze sobÈ za pomocÈ kleju albo
gwoědzi. BÚdzie to nasza pokrywka. Posmaruj
jÈ szelakiem, a nastÚpnie wywierÊ poĂrodku
otwór na karnisz oraz ïañcuch9 (przewód).
Sposób dziaïania sprzÚtu: adujemy butlÚ
lejdejskÈ, dotykajÈc metalowej kulki lub drutu
przedmiotem zawierajÈcym ïadunek elektrostatyczny. Z kolei moĝna jÈ rozïadowaÊ, stykajÈc kulkÚ z uziemionym przewodem.

8

9

Szablony mimeograficzne sÈ obecnie rzadko spotykane, ale na plastikowe powierzchnie natkniemy siÚ wszÚdzie! Jakie
rodzaje plastiku gromadzÈ najwiÚcej ïadunku? Czy moĝesz je zidentyfikowaÊ za pomocÈ nadrukowanych symboli lub
numerów seryjnych?
añcuch sïuĝy tu jako poïÈczenie elektryczne pomiÚdzy karniszem a wewnÚtrznÈ warstwÈ folii.
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Bezpieczeñstwo dziĂ
Butla lejdejska gromadzi duĝy ïadunek elektrostatyczny i moĝe byÊ przyczynÈ powaĝnego (nawet Ămiertelnego) poraĝenia prÈdem. Nigdy nie zapomnij o rozïadowaniu butli, zanim weěmiesz jÈ w rÚce. Jako dodatkowe zabezpieczenie moĝesz wprowadziÊ dïugi drewniany uchwyt, na którym zamocowany bÚdzie przewód
rozïadowujÈcy, przez co zminimalizujesz ryzyko kontaktu z ïadunkiem.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy moĝna zastosowaÊ tu kulki i prÚty wykonane z innych metali?
2. Jaka jest rola ïañcucha w procesie gromadzenia ïadunku?
3. Czy moĝna naïadowaÊ butlÚ lejdejskÈ ïadunkiem dodatnim?
4. Czy moĝna naïadowaÊ jÈ ïadunkiem ujemnym?
5. Czy znasz jakiĂ sposób zmierzenia iloĂci ïadunku zgromadzonego w butli?
6. Czy moĝna naïadowaÊ butlÚ lejdejskÈ za pomocÈ elektroforu?
7. Czy moĝna przechowywaÊ „zwykïy” prÈd w butli lejdejskiej10? Jak siÚ ma sprawa w przypadku prÈdu
staïego? Zachowaj najwyĝszÈ ostroĝnoĂÊ podczas eksperymentowania z prÈdem sieciowym.
8. Czy ïadunek nagromadzony w butli zakïóca dziaïanie kompasu?
9. Moĝesz stworzyÊ prostÈ butlÚ lejdejskÈ, korzystajÈc jedynie z folii aluminiowej i szklanego naczynia (na podobnej zasadzie, jak w przypadku dozymetru omawianego w rozdziale poĂwiÚconym energii atomowej).
10. Moĝesz zwiÚkszyÊ pojemnoĂÊ przechowywanego ïadunku, umieszczajÈc naprzemiennie warstwy szkïa i folii
aluminiowej. Warstwy folii aluminiowej sÈ ze sobÈ poïÈczone. W ten sposób otrzymujemy kondensator.

Solenoid (cewka)
Cel: Zadaniem tego urzÈdzenia jest magnesowanie za pomocÈ prÈdu bateryjnego11.
Materiaïy: Pusta rurka, na przykïad probówka
lub kartonowa albo szklana rurka. Przyda siÚ
równieĝ kawaïek izolowanego przewodu (byle
nie posiadaï zbyt wysokiej opornoĂci).

10

Poprzez „zwykïy” mamy na myĂli prÈd niebÚdÈcy ïadunkiem elektrostatycznym. DoĂwiadczenia z prÈdem przemiennym sÈ niezwykle pouczajÈce, ale czy potrafisz znaleěÊ powody, dla których nie naleĝy podïÈczaÊ butli lejdejskiej do
gniazdka?
11
Jakie jest znaczenie tej metody w porównaniu do klasycznego magnesowania przedmiotów za pomocÈ magnesu
sztabkowego? Materiaïy na magnesy (neodym) sÈ rzadkimi pierwiastkami w skorupie ziemskiej.
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Co robimy: Wielokrotnie owiñ przewód wokóï rurki. PodïÈcz obydwa koñce przewodu do baterii. Powinno
wystarczyÊ suche ogniwo lub inna maïa bateria; idealnym rozwiÈzaniem byïby akumulator albo ïadowarka do
baterii12. Moĝemy umocowaÊ przewód, przywiÈzujÈc go lub przyklejajÈc za pomocÈ taĂmy samoprzylepnej.
Sposób dziaïania sprzÚtu: UmieĂÊ przedmiot do namagnesowania w cewce lub w rurce. WïÈcz ěródïo zasilania, a nastÚpnie wyciÈgnij namagnesowany obiekt.

Bezpieczeñstwo
Nie zostawiaj prÈdu wïÈczonego zbyt dïugo. Przewód moĝe siÚ rozgrzaÊ i wywoïaÊ poĝar.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy liczba zwojów ma wpïyw na jakoĂÊ magnesu? Sprawdě to za pomocÈ magnetometru.
2. Jakie przedmioty dajÈ siÚ najlepiej namagnesowaÊ?
3. Jaki wpïyw na magnes ma wzrost natÚĝenia pïynÈcego prÈdu?
4. Czy moĝesz namagnesowaÊ sprÚĝynÚ od zegarka, pilnik oraz ĂrubokrÚt?
5. UmieĂÊ gwóědě wewnÈtrz cewki i wïÈcz prÈd. Co siÚ dzieje z gwoědziem?
6. Spróbuj wytrzÈsnÈÊ gwóědě z cewki przy wïÈczonym zasilaniu. Jaka siïa przytrzymuje gwóědě?
7. Przetestuj cewkÚ za pomocÈ kompasu. Czy posiada ona bieguny póïnocny i poïudniowy? Który z nich jest
silniejszy?
8. Czy kierunek nawijania zwojów ma wpïyw na uïoĝenie biegunów cewki?
9. Co siÚ stanie, jeĂli podïÈczysz cewkÚ do ěródïa prÈdu przemiennego? Skorzystaj z transformatora dzwonkowego lub transformatora od zabawkowego pociÈgu. Moĝe równieĝ zadziaïaÊ reostat solankowy.
Sprawdě obecnoĂÊ prÈdu za pomocÈ kompasu i umieĂÊ namagnesowany przedmiot w cewce. Jaki jest
wpïyw prÈdu przemiennego na magnes?

Bateria cytrynowa
Cel: Poniĝszy projekt prezentuje mechanizm dziaïania baterii.
Materiaïy: Blaszka cynkowa, blaszka
miedziana, dwa spinacze i cytryna.
Co robimy: Za pomocÈ spinaczy poïÈcz
osobno kaĝdy przewód z blaszkÈ. NastÚpnie
wetknij obydwie blaszki w cytrynÚ. PodïÈcz
bateriÚ do galwanoskopu wykonanego
z kompasu13.

12

Prosta ïadowarka moĝe okazaÊ siÚ skuteczna, jednak bardziej zaawansowane urzÈdzenia (na przykïad przeznaczone do
smartfonów) prawdopodobnie ulegnÈ uszkodzeniu podczas niewïaĂciwego uĝytkowania.
13
Jest to jeden z rodzajów galwanoskopu opisanych w podrozdziale „Galwanoskop”.
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Bateria z bibuïy
Cel: W tym przykïadzie wykorzystamy proste materiaïy w celu ukazania elementów skïadowych baterii.
Materiaïy: Bibuïa, ocet, spinacze, blaszka cynkowa ze starej baterii14 oraz miedziane blaszka lub przewód.
Co robimy: PoïÈcz przewody ze spinaczami.
NasÈcz octem maïy arkusz bibuïy. UmieĂÊ
w spinaczach blaszkÚ cynkowÈ oraz miedzianÈ,
a przewody pociÈgnij do galwanoskopu wykonanego z kompasu. UmieĂÊ bibuïÚ pomiÚdzy
blaszkami. Spowoduje przepïyw prÈdu i wpïynie
na pracÚ kompasu. Która blaszka stanowi biegun dodatni? Potrafisz odczytaÊ to z kompasu? Czy blaszki majÈ takie same bieguny,
jak w przykïadzie z bateriÈ cytrynowÈ?

Ogniwo elektryczne
Cel: Prezentowana tu pïynna bateria umoĝliwi nam zasilanie maïej ĝarówki.

Bezpieczeñstwo dziĂ
Mimo ĝe sÈ to proste eksperymenty, nie zapominajmy, ĝe wykorzystujemy tu Ărodki chemiczne. Uwaga 17.
w dodatku D zawiera informacje o niezbÚdnych Ărodkach bezpieczeñstwa w pobliĝu substancji chemicznych.
Materiaïy: Szczelny sïoik, blaszki miedziana i cynkowa,
spinacze oraz rozcieñczony kwas siarkowy. Ten ostatni
kupisz w aptece, na stacji benzynowej lub w sklepie
z artykuïami chemicznymi, a takĝe moĝesz go odzyskaÊ
ze starego akumulatora samochodowego. Nie zaszkodzi zapytaÊ pracownika warsztatu samochodowego15.
Co robimy: PoïÈcz ze sobÈ przewody, spinacze
i blaszki. Wlej kwas do sïoja i umieĂÊ w nim blaszki.
Koñce przewodów podïÈcz do ĝarówki. Czy widaÊ
efekty przepïywu prÈdu16?

14

Dodatkowe ěródïa materiaïów zostaïy zaprezentowane w dodatku A.
Lepiej przeprowadzaÊ doĂwiadczenia z czystym roztworem kwasu. Zajrzyj do uwagi 16. w dodatku D.
16
NatÚĝenie powinno byÊ wystarczajÈce do zaĂwiecenia niewielkiej ĝarówki. Czy wystarczy ono do zapalenia diody LED
lub lampy neonowej? JeĂli tak, to dlaczego?
15
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Bezpieczeñstwo dziĂ
Uwaga 17. w dodatku D zawiera informacje dotyczÈce obchodzenia siÚ ze Ărodkami chemicznymi.

Galwanoskop
Cel: Galwanoskop sïuĝy do wykrywania prÈdu elektrycznego o maïym natÚĝeniu.
Materiaïy: W obydwu prezentowanych przykïadach potrzebny bÚdzie cienko izolowany przewód 7×0,25.
Oprócz tego pierwszy galwanoskop bÚdzie wykorzystywaï dwie igïy, a drugi — ĝyletkÚ.
Co robimy: Starannie owiñ okoïo 60 cm przewodu wokóï sïoika, pozostawiajÈc po kilkadziesiÈt centymetrów
na koñcach. ZwiÈĝ przewody tak, jak na rysunku poniĝej, a nastÚpnie wykonaj zaprezentowanÈ drewnianÈ
konstrukcjÚ. W przypadku galwanoskopu ĝyletkowego cewka bÚdzie przymocowana do wspornika. ¿yletkÚ
magnesujemy za pomocÈ magnesu lub elektrycznie i ustawiamy jÈ tak, aby zwisaïa równolegle do zwojów.
W galwanoskopie igïowym cewka spoczywa
u podstawy. Namagnesowane igïy sÈ umieszczone równolegle do siebie i wciĂniÚte w kawaïek kartonu. Ich bieguny sÈ uïoĝone przeciwnie. Kartonik z igïami jest zawieszony na
nitce w taki sposób, ĝe igïy swobodnie obracajÈ siÚ pomiÚdzy zwojami przewodu.

Sposób dziaïania sprzÚtu: PodïÈcz ěródïo zasilania do koñców cewki. Zostaje ona namagnesowana w trakcie
przepïywu prÈdu. ¿yletka ustawia siÚ w taki sposób, aby znajdowaÊ siÚ w jednej linii z polem magnetycznym
cewki. W przypadku galwanoskopu igïowego jedna igïa obraca siÚ wzdïuĝ linii pola wewnÈtrz cewki, a druga —
na zewnÈtrz.

Bezpieczeñstwo dziĂ
¿yletki sÈ bardzo ostre, wiÚc zachowaj przy nich ostroĝnoĂÊ.

Czy potrafisz pracowaÊ
jak naukowiec?
1. Czy zaprezentowany poniĝej galwanoskop
wykonany z kompasu jest w stanie wykrywaÊ niewielkie natÚĝenia prÈdu?
2. Co siÚ stanie, jeĂli odwrócisz bieguny
w baterii lub transformatorze?
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3. W jaki sposób wiÚkszy prÈd wpïywa na odczyty galwanoskopu?
4. Czy moĝesz rozwinÈÊ powyĝszÈ koncepcjÚ w taki sposób, aby stworzyÊ amperomierz?
5. PodïÈcz galwanoskop oparty na kompasie do ěródïa prÈdu przemiennego17.

Akumulator
Cel: Jest to przykïad bardzo prostego akumulatora. Moĝna go naïadowaÊ, a nastÚpnie zasilaÊ za jego pomocÈ
maïÈ ĝarówkÚ lub dzwonek do drzwi. Cechuje go moĝliwoĂÊ wielokrotnego uĝywania.
Materiaïy: Dwie oïowiane blaszki (mogÈ byÊ ciÚĝarki wÚdkarskie), mocny kwas (np. siarkowy albo solny),
sïoik, dwa przewody do podïÈczenia dzwonka.
Co robimy: Wykorzystamy piÚciolitrowe akwarium (zajrzyj do podrozdziaïu „Nóĝ do ciÚcia butelek”) lub sïoik
z szerokÈ szyjkÈ. Wlej rozcieñczony kwas do poïowy naczynia (instrukcje dotyczÈce postÚpowania z bateriami
znajdziesz w podrozdziale „Ogniwo elektryczne”). PoïÈcz oïowiane ciÚĝarki (blaszki) z przewodami i umieĂÊ je
tak, jak pokazano na poniĝszym rysunku. Koñcówki przewodów podïÈcz do ěródïa prÈdu staïego (np. ogniwa
suche, szeĂciowoltowy akumulator samochodowy18, ïadowarka do baterii, transformator staïoprÈdowy).

Sposób dziaïania sprzÚtu: Jedna oïowiana blaszka (ciÚĝarek) zacznie brÈzowieÊ. Jest to nasz biegun dodatni.
Zabarwienie elektrody bierze siÚ ze zjawiska wychwytywania atomów tlenu, który ïÈczy siÚ z oïowiem, tworzÈc
dwutlenek oïowiu. Jedna blaszka pozostaje oïowiana, a druga przeksztaïca siÚ w dwutlenek oïowiu. Bieguny
skïadajÈ siÚ z róĝnych substancji, wiÚc prÈd bÚdzie pïynÈï w obwodzie.

Bezpieczeñstwo dziĂ
Kwas (a takĝe oïów — przyp. tïum.) jest bardzo niebezpiecznÈ substancjÈ. Podczas pracy ze Ărodkami
chemicznymi stosuj dodatkowe Ărodki bezpieczeñstwa (patrz uwaga 17. w dodatku D), w tym noszenie
okularów ochronnych oraz dokïadne mycie rÈk po przeprowadzeniu eksperymentu.
W uwadze 16. z dodatku D znajdziesz informacje o miejscach, w których moĝna dostaÊ kwas.

17

Wymagane jest zasilanie z niskonapiÚciowego transformatora (transformatora Ăciennego). Nie korzystaj bezpoĂrednio
z prÈdu sieciowego.
18
Lub akumulator od latarni.
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Co siÚ stanie, gdy uĝyjesz dzwonka zasilanego naszym akumulatorem19?
2. Co siÚ dzieje z brÈzowym ciÚĝarkiem po kolejnym naïadowaniu akumulatora?
3. Czy moĝesz naïadowaÊ akumulator za pomocÈ prÈdu przemiennego?
4. Co siÚ stanie, jeĂli po naïadowaniu akumulatora odwrócisz bieguny i zaczniesz dalej go ïadowaÊ?
5. Czy istnieje jakiĂ sposób zmierzenia iloĂci ïadunku zgromadzonego w akumulatorze?
6. Czy za pomocÈ areometru (zajrzyj do podrozdziaïu „Areometr”) moĝesz okreĂliÊ moc kwasu?
7. Czy moĝesz naïadowaÊ jeden akumulator za pomocÈ innego?

PrzeïÈcznik rtÚciowy
Cel: PrzeïÈcznik rtÚciowy jest wykorzystywany w wielu urzÈdzeniach. Przy zmianie stanu przeïÈcznika pïynna
rtÚÊ zamyka obwód i zaczyna pïynÈÊ prÈd.
Materiaïy: RtÚÊ z termometru lub zakupiona w aptece20. Zamiast rtÚci moĝesz skorzystaÊ ze sïonej wody bÈdě
innego pïynu stanowiÈcego dobry przewodnik elektrycznoĂci. Poza tym bÚdzie nam jeszcze potrzebna maïa
fiolka lub próbówka oraz korek.
Co robimy: Nakïuj igïÈ dwa otwory w korku.
Przepchnij przez nie dwa nieizolowane przewody. Wypeïnij czÚĂÊ fiolki pïynem (sïonÈ
wodÈ lub rtÚciÈ). Zatkaj naczynie korkiem.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Stwórz z przewodów obwód ïÈczÈcy bateriÚ, ĝarówkÚ (lub silniczek) i zakorkowanÈ fiolkÚ.

Bezpieczeñstwo dziĂ
RtÚÊ jest bardzo toksycznÈ substancjÈ, dlatego nie tylko znacznie trudniej jest jÈ kupiÊ, lecz równieĝ niezalecane jest jej uĝywanie. W uwadze 32. w dodatku D omówione zostaïy metody konstruowania przeïÈczników przechylnych pozbawionych rtÚci.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Co siÚ stanie w sytuacji, gdy rtÚÊ w przechylonym naczyniu bÚdzie otaczaïa obydwa przewody?
2. Co siÚ stanie w sytuacji, gdy rtÚÊ bÚdzie miaïa kontakt tylko z jednym przewodem?
3. RtÚÊ jest drogÈ substancjÈ. Czy znasz jakieĂ pïyny, które mogÈ jÈ zastÈpiÊ?
19

Dawniej dzwonki elektryczne byïy bardzo popularne jako urzÈdzenia anonsujÈce goĂci, brzÚczyki oraz alarmy. Szczegóïy
dotyczÈce zbudowania wïasnego dzwonka znajdziesz w podrozdziale „Dzwonek do drzwi”.
20
RtÚÊ jest juĝ od pewnego czasu niedostÚpna w aptekach. Alternatywne rozwiÈzania do tego projektu zostaïy opisane
w uwadze 32. w dodatku D.
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4. Czy przeïÈcznik zadziaïa na innym napiÚciu niĝ bateryjne? Zachowaj najwyĝszÈ ostroĝnoĂÊ podczas
eksperymentowania z prÈdem sieciowym. Nie dotykaj nieosïoniÚtych przewodów.
5. Czy sïona woda nagrzewa siÚ w kontakcie z wodÈ? A rtÚÊ? Jeĝeli korzystasz z wody morskiej, uwaĝaj,
ĝeby wytwarzany gaz nie spowodowaï wystrzelenia korka.

PrzeïÈcznik na agrafkÚ
Cel: PrzeïÈcznik otwiera i zamyka obwód elektryczny.
Gdy obwód jest otwarty, prÈd nie pïynie, a gdy zostanie zamkniÚty, wszystkie doïÈczone urzÈdzenia bÚdÈ
zasilane.
Materiaïy: Metalowa agrafka, przewód, dwie pinezki
i deseczka.
Co robimy: Zdejmij izolacjÚ z koñcówek przewodów. Owiñ jednÈ koñcówkÚ wokóï pinezki, którÈ moĝesz teraz
wbiÊ przy jednym koñcu agrafki. Owiñ drugi koniec kabelka wokóï kolejnej pinezki i wbij jÈ w taki sposób,
ĝeby gïówka agrafki miaïa kontakt z przewodem. PodïÈcz do obwodu jakieĂ urzÈdzenie. Zamknij obwód,
a popïynie przezeñ prÈd21.

Bezpieczeñstwo dziĂ
PrzeïÈcznik ten nie jest w ĝaden sposób izolowany, dlatego moĝe byÊ wykorzystywany jedynie przy
bezpiecznych obciÈĝeniach roboczych, tj. obwodach zasilanych 1 – 2 bateriami. W jaki sposób wykonaÊ
izolowany przeïÈcznik na agrafkÚ? W podrozdziale „Przycisk” pokazano przykïad skonstruowania obudowy
wokóï przeïÈcznika.

Reostat
Cel: Reostat pozwala na zmianÚ obciÈĝenia urzÈdzeñ elektrycznych, na przykïad ĝarówki. Omawiany nichromowy
reostat drutowy (patrz rozdziaï poĂwiÚcony chemii) dziaïa w zakresie do napiÚcia 60 V. Oznacza to, ĝe nie
moĝesz podïÈczyÊ go bezpoĂrednio do gniazdka. Naleĝy najpierw odpowiednio obniĝyÊ napiÚcie (zajrzyj do
podrozdziaïu „Prostownik lampowy i ïadowarka”).
Materiaïy: Przewód nichromowy 20 AWG
(okoïo 45 cm), drewniane deski na ramÚ, dwie
Ăruby, cztery nakrÚtki i cztery podkïadki. Przyda
siÚ równieĝ opracowany przez nas wczeĂniej
nóĝ do ciÚcia butelek.
Co robimy: Skonstruuj nichromowy reostat
drutowy tak, jak zaprezentowano w podrozdziale „Nóĝ do ciÚcia butelek”.

21

PrzeïÈczniki tego typu sÈ niezawodne i ïatwe do wykonania. Zamiast agrafki moĝesz wykorzystaÊ duĝy spinacz.
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Bezpieczeñstwo dziĂ
Nawet jeĂli nie zamierzasz podïÈczaÊ reostatu pod napiÚcie sieciowe, uwaĝaj na odsïoniÚte przewody.
Uwaga 10. w dodatku D traktuje o korzystaniu z nieizolowanych przewodów.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Podepnij jeden przewód elektryczny do przewodu nichromowego, a drugi —
w dowolne inne miejsce kabla nichromowego. Im dalej od siebie znajdujÈ siÚ przewody obwodu, tym wytwarzany jest wiÚkszy opór i pïynie mniej prÈdu. ZmniejszajÈc odlegïoĂÊ pomiÚdzy przewodami, zwiÚkszamy natÚĝenie elektrycznoĂci. Jeĝeli przewód nichromowy ma zbyt duĝÈ rezystancjÚ, wymieñ go na kabel o mniejszej
opornoĂci.

Przycisk
Cel: DziÚki przyciskowi moĝemy wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ przepïyw prÈdu w obwodzie, wykonujÈc nieznaczny ruch
dïoniÈ. Moĝe byÊ wykorzystywany w elektromagnesach, telegrafach oraz innych urzÈdzeniach.
Materiaïy: Drewniana deska na podstawkÚ, dwa wkrÚty do drewna, mosiÈdz sprÚĝynowy (moĝe byÊ inny
metal), a takĝe drewniana szpulka lub inny drewniany kawaïeczek, który posïuĝy nam za guzik.
Co robimy: Zgodnie z poniĝszym rysunkiem przytwierdě do deseczki metalowÈ blaszkÚ. Przyklej równieĝ
drewniany uchwyt/guzik. Jest wykonany z izolatora, dlatego przeïÈcznik nie bÚdzie raziï nas prÈdem. Delikatne
wciĂniÚcie przycisku powoduje zamkniÚcie obwodu. Gdy puĂcisz drewniany przycisk, prÈd przestanie pïynÈÊ.
Spróbuj wykonaÊ drugi izolowany przycisk, widoczny na poniĝszym rysunku.

Reostat grafitowy
Cel: UrzÈdzenie to steruje natÚĝeniem prÈdu dostarczanym przez suche ogniwo lub niewielki transformator.
Materiaïy: Oïówek typu H lub 2H22, przewód dzwonkowy, drewniana deseczka na podstawkÚ.
Co robimy: Natnij oïówek na obydwu koñcach tak, ĝeby nie uszkodziÊ grafitowego rdzenia. NastÚpnie ĂciĂnij
go obcÚgami, dziÚki czemu drewniana otoczka pÚknie i odsïoni grafit. Przymocuj oïówek do drewnianej

22

Potrzebny bÚdzie oïówek wykonany z prawdziwego drewna, ĝeby moĝna byïo go uformowaÊ zgodnie z opisem. Stopnie
twardoĂci oïówka sÈ oznaczane jako B, HB, H oraz 2H (lub, odpowiednio, #1, #2, #3 i #4).
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podstawki. PodïÈcz jeden przewód do czubka grafitu lub jak najbliĝej tego koñca. Z koñcówki drugiego przewodu
zdejmij izolacjÚ. Skonstruuj obwód widoczny na poniĝszym obrazku (zamiast ĝarówki moĝesz wprowadziÊ
np. silniczek).
Sposób dziaïania sprzÚtu: Przesuwaj przewód
z nieizolowanÈ koñcówkÈ wzdïuĝ grafitowego
rdzenia. Im bliĝej siebie znajdujÈ siÚ obydwa
przewody, tym ĝarówka Ăwieci jaĂniej. NatÚĝenie prÈdu docierajÈcego do ěródïa Ăwiatïa
zmniejsza siÚ wraz z przesuwaniem przewodu ku drugiemu koñcowi oïówka. Rdzeñ
jest wykonany z mieszaniny grafitu i gliny. Ten
pierwszy materiaï stanowi odmianÚ wÚgla i,
w przeciwieñstwie do gliny, jest Ăwietnym
przewodnikiem elektrycznoĂci.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy oïówki o twardoĂci B i HB sÈ lepszymi przewodnikami niĝ oïówki typu H i 2H?
2. W którym oïówku znajduje siÚ wiÚksza zawartoĂÊ gliny — typu HB czy H?
3. Czy grafitowy rdzeñ nadaje siÚ na elektrodÚ? Przetestuj go.
4. Narysuj prosty odcinek miÚkkim oïówkiem. Czy narysowana kreska moĝe peïniÊ funkcjÚ reostatu?
5. Spróbuj stopiÊ ze sobÈ dwa fragmenty cynfolii, wykorzystujÈc reostat tak, jak na poniĝszym rysunku.

Bezpieczeñstwo dziĂ
Jeĝeli moĝemy otrzymaÊ odpowiedniÈ iloĂÊ ciepïa, ĝeby stopiÊ cynfoliÚ, to istnieje ryzyko wywoïania poĝaru.
Podejmij niezbÚdne Ărodki ostroĝnoĂci, opisane w uwadze 3. w dodatku D.

Rewersor prÈdu (mostek H)
Cel: Rewersor prÈdu powoduje odwrócenie kierunku przepïywu elektrycznoĂci. Po uĝyciu rewersora silnik
podïÈczony do obwodu zacznie pracowaÊ w przeciwnym kierunku. UrzÈdzenie takie jest wykorzystywane
w silnikach samochodowych, ĝurawiach itd.

Rewersor prÈdu (mostek H)
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Materiaïy: PiÚÊ niewielkich zestyków cynowych lub mosiÚĝnych, dwie mosiÚĝne lub miedziane blaszki (inne
metale teĝ mogÈ byÊ), a takĝe drewniane uchwyt i ïÈcznik.
Co robimy: Zamocuj na podstawce piÚÊ zestyków tak, jak zaprezentowano na rysunku. Moĝesz w tym celu
wykorzystaÊ pinezki, gdyĝ przechodzÈ przez mosiÈdz lub cynÚ. PrzykrÚÊ równieĝ dwie blaszki zgodnie
z rysunkiem. Powinny byÊ one poïÈczone za pomocÈ drewnianego koïka. Na koniec przymocuj do blaszek
uchwyt.

Sposób dziaïania sprzÚtu: Po przesuniÚciu uchwytu w lewo zestyki 1. i 2. powinny mieÊ kontakt z blaszkami
A i B. PrzestawiajÈc uchwyt w prawo, powodujemy podïÈczenie zestyków 2. i 3. do blaszek i odwracamy
kierunek prÈdu. Przewody biegnÈce od bieguna baterii (transformatora lub zasilacza) do zestyków 1. i 3.
powinny byÊ ze sobÈ poïÈczone. Drugi biegun baterii ïÈczy siÚ z zestykiem 2. Blaszki A i B podïÈczamy do
silnika.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Wypróbuj inwertor prÈdu na maïym silniku od zabawki.
2. Czy moĝesz wykorzystaÊ inwertor wraz ze zbiornikiem elektrolitycznym (jego opis znajdziesz w podrozdziale „Zbiornik elektrolityczny”). Co siÚ stanie?
3. Co siÚ stanie, jeĂli inwertor zostanie uĝyty w czasie galwanizacji?
4. PodïÈcz inwertor do galwanoskopu. Co siÚ dzieje w momencie zmiany kierunku przepïywu prÈdu?
5. Czy moĝesz podïÈczyÊ inwertor do reostatu (nichromowego lub grafitowego) i jednoczeĂnie sterowaÊ
szybkoĂciÈ oraz kierunkiem pracy silnika?
6. Czy inwertor bÚdzie dziaïaï pod wpïywem prÈdu przemiennego? PamiÚtaj, ĝeby odpowiednio obniĝyÊ
napiÚcie za pomocÈ prostownika lampowego lub reostatu solankowego.
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Miernik przewodnoĂci
Cel: Omawiane narzÚdzie umoĝliwia badanie ciaï staïych i pïynów pod kÈtem przewodnictwa prÈdu. Po
podïÈczeniu magnetometru (omówionego w podrozdziale „Magnetometr”) moĝna sprawdziÊ wartoĂÊ przewodzenia badanych substancji.
Materiaïy: Lekka oprawka do ĝarówki oraz ĝarówka23, dwie cynowe blaszki24, ěródïo prÈdu staïego (ogniwo
suche, zasilacz lub ïadowarka), przewód, butelka z dwoma gwoědziami przechodzÈcymi przez korek oraz
drewniana deseczka na podstawkÚ.
Co robimy: PoïÈcz elementy tak, jak zaprezentowano na poniĝszym rysunku. Cynowe blaszki powinny byÊ
wygiÚte w taki sposób, aby siÚ nie stykaïy ze sobÈ. Nie musisz dodawaÊ przycisku do ukïadu. Do rozwarcia
obwodu wystarczy wykrÚciÊ ĝarówkÚ.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Aby sprawdziÊ
przewodnictwo pïynów, wlej badanÈ substancjÚ do butelki. Jeĝeli dany pïyn przewodzi prÈd,
to zaĂwieci siÚ ĝarówka. ¿arówki i bezpieczniki
testujemy, kïadÈc je na cynowych blaszkach.
Jeĝeli badane podzespoïy sÈ sprawne, spowoduje to zaĂwiecenie siÚ lampki. Jeĝeli w tym
samym czasie sprawdzasz przewodnictwo
pïynów, nie zapomnij wyciÈgnÈÊ zatyczki lub
opróĝniÊ butelki. Ciaïa staïe badasz, umieszczajÈc je na cynowych blaszkach.
Po podïÈczeniu elektromagnesu i sprawdzeniu wyniku za pomocÈ magnetometru bÚdzie
moĝna okreĂlaÊ substancje, które posiadajÈ
najwiÚkszÈ przewodnoĂÊ.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy sïona woda jest lepszym przewodnikiem od wody czystej?
2. Jakie inne skïadniki zwiÚkszajÈ przewodnictwo wody?
3. SporzÈdě listÚ substancji bÚdÈcych dobrymi przewodnikami oraz drugÈ, zawierajÈcÈ spis materiaïów sïabo
przewodzÈcych prÈd.
4. Które metale sÈ najlepszymi przewodnikami?
5. Czy moĝesz wykorzystaÊ miernik do sprawdzania baterii?
6. Czy dodajÈc do pïynu odrobinÚ soli, moĝesz sprawiÊ, ĝe butelka bÚdzie peïniÊ funkcjÚ zmiennego obciÈĝenia, a tym samym zmniejszaÊ napiÚcie na wyjĂciu25?
7. Czy temperatura ma wpïyw na przewodnictwo pïynu oraz ciaïa staïego?
23

Jakie elementy naleĝy zmieniÊ, aby dostosowaÊ ukïad do diod LED?
A wïaĂciwie blaszki wyciÚte z cynowej puszki. Inne metale równieĝ bÚdÈ siÚ nadawaïy.
25
Pierwotnie byïo: „[…] peïniÊ funkcjÚ transformatora […]”. Róĝnice pomiÚdzy obydwoma wyraĝeniami zostaïy wyjaĂnione w uwadze 33. w dodatku D.
24
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Zasilacz prÈdu staïego/przemiennego
Cel: PoïÈczenie maïego transformatora z prostownikiem pozwala na stworzenie staïego ěródïa zasilania zastÚpujÈcego tradycyjne, zawodne baterie. Konstruowany przez nas zasilacz dostarcza zarówno prÈd staïy26, jak
i przemienny.
Materiaïy: SzeĂciowoltowy, 1 – 2-amperowy transformator z centralnym odczepem do obwodów ĝarzÈcych,
jednoamperowy prostownik peïnookresowy, metalowy wspornik, drewniana podstawka, 4 zaciski fahnestock
clip (rodzaj szybkozïÈczki) oraz 3 krótkie przewody27.
Co robimy: PrzykrÚÊ transformator do drewnianej podstawki. Przylutuj dwa czarne przewody do kabla elektrycznego i owiñ poïÈczenie taĂmÈ izolacyjnÈ. Za pomocÈ tego kabla bÚdziemy podïÈczaÊ siÚ do gniazdka
sieciowego. Wygnij metalowÈ blaszkÚ (cynowÈ, aluminiowÈ lub podobnÈ) na ksztaït litery L. Zgodnie z poniĝszym rysunkiem wywierÊ dwa otwory w tym wsporniku i przykrÚÊ go do podstawki. Przymocuj prostownik
do wspornika, przekïadajÈc ĂrubÚ przez otwór i unieruchamiajÈc konstrukcjÚ za pomocÈ nakrÚtki. PrzykrÚÊ
wkrÚtami do drewna zaciski do drugiego koñca podstawki.

Z jednej strony transformatora wychodzÈ trzy przewody — dwa zielone i jeden ĝóïty. ¿óïty, Ărodkowy przewód
ïÈczymy bezpoĂrednio z zaciskiem 4. Przylutuj zielone przewody do wejĂÊ AC (prÈdu przemiennego) prostownika28. WyjĂcie prostownika29 ïÈczymy z zaciskiem 3. Teraz pozostaïo nam juĝ tylko poïÈczyÊ zacisk 1.
z jednym z wejĂÊ AC prostownika, a zacisk 2. — z drugim wejĂciem AC.

26

Uwaga dotyczÈca nomenklatury: W jÚzyku angielskim oznaczenie „AC” oznacza prÈd przemienny, natomiast „DC”
(ang. Direct current) jest uĝywane do opisu zarówno prÈdu staïego, jak i prÈdu tÚtniÈcego (jednokierunkowego). PrÈd
staïy spotykamy we wszelkiego rodzaju ukïadach zasilanych bateryjnie, natomiast prÈd tÚtniÈcy powstaje na wyjĂciu
prostownika przed odfiltrowaniem skïadowej zmiennej. Na zasadzie skrótu myĂlowego bÚdÚ uĝywaï okreĂlenia „prÈd
staïy” na prÈd tÚtniÈcy w przykïadach wykorzystujÈcych prostownik, nie zapominajmy jednak o róĝnicy — przyp. tïum.
27
WiÚcej szczegóïów na temat doboru transformatora i prostownika znajdziesz odpowiednio w uwagach 34. i 35. w dodatku D.
28
Na ilustracji zostaï zaprezentowany stary model prostownika selenowego. Wspóïczesnym zastÚpstwem jest mostek
GBU8D i do niego zostaï dostosowany opis projektu. WiÚcej informacji znajdziesz w uwadze 35. w dodatku D.
29
We wspóïczesnym mostku podïÈczamy przewód do wyjĂcia oznakowanego symbolem +.
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Sposób dziaïania sprzÚtu: PodïÈcz transformator do gniazdka. Teraz moĝemy podpiÈÊ urzÈdzenia elektryczne
(latarki, ĝarówki, silniki, dzwonki, brzÚczyki itd.) do dwóch zacisków. Poniĝsza tabela zawiera listÚ kombinacji
poïÈczeñ wraz z uzyskiwanym napiÚciem i rodzajem prÈdu.
DostÚpne wartoĂci napiÚcia:
Zaciski

NapiÚcie

Rodzaj prÈdu

1. i 2.

7V

Przemienny

1. i 3.

3,5 V

Poïówkowy staïy

1. i 4.

3,5 V

Przemienny

2. i 3.

3,5 V

Poïówkowy staïy

2. i 4.

3,5 V

Przemienny

3. i 4.

3,5 V

Staïy

Transformator zmniejsza napiÚcie sieciowe do okoïo 7 V. Jest to
wartoĂÊ znakomicie nadajÈca siÚ do wiÚkszoĂci eksperymentów
przeprowadzanych w laboratorium lub szkole. CzÚstotliwoĂÊ prÈdu
wynosi 100 Hz. Jest ona sïyszalna w gïoĂnikach lub sïuchawkach jako niskie buczenie. W powyĝszej tabeli widaÊ, które kombinacje zacisków pozwalajÈ korzystaÊ z tak zmodyfikowanego
prÈdu przemiennego.
PodïÈczony do transformatora prostownik zmienia napiÚcie
z przemiennego (lub wstecznego) na wygïadzony prÈd pïynÈcy
tylko w jednym kierunku. Jest on sïyszany jako wysoki pisk,
poniewaĝ jego czÚstotliwoĂÊ zostaïa podwojona.

Prostownik posiada wbudowane póïprzewodnikowe diody umoĝliwiajÈce przepïyw prÈdu tylko w jednym
kierunku, zatem elektrony dostajÈ siÚ do obwodu najpierw jednym zaciskiem, a póěniej drugim. Jeĝeli podïÈczysz urzÈdzenie tylko do jednego zacisku, bÚdziesz korzystaÊ wyïÈcznie z poïowy dostÚpnego napiÚcia.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Nawiñ wiele zwojów przewodu wokóï przedmiotu wykonanego z twardej stali (pilnika, ĂrubokrÚta itp.).
Która kombinacja poïÈczeñ pozwala na stworzenie magnesu trwaïego?

Bezpieczeñstwo
1. W przypadku silników zawierajÈcych magnesy trwaïe zawsze korzystaj z prÈdu staïego. PrÈd zmienny
powoduje rozmagnesowanie magnesów trwaïych.
2. Staraj siÚ nie powodowaÊ zbyt dïugo trwajÈcych zwarÊ, poniewaĝ transformator ulegnie stopieniu. Jeĝeli
prostownik lub transformator stajÈ siÚ gorÈce w dotyku, sprawdě, czy na obwodzie nie wystÚpuje
zwarcie lub nie wystÚpuje zbyt duĝe obciÈĝenie ukïadu (zbyt wiele elementów podïÈczonych do transformatora).
3. Zminimalizujesz ryzyko poraĝenia, jeĝeli odpowiednio zabezpieczysz gïówny przewód zasilajÈcy30.
2. Które kombinacje poïÈczeñ spowodujÈ rozmagnesowanie magnesu w tej cewce?
3. Zaciski 3. i 4. znajdujÈ zastosowanie w galwanizacji i elektrolizie. PodïÈcz galwanizowany przedmiot do
bieguna ujemnego. DrugÈ elektrodÚ (anodÚ) naleĝy zewrzeÊ z biegunem dodatnim.
4. Czy potrafisz za pomocÈ kompasu okreĂliÊ biegunowoĂÊ pozostaïych zacisków?
5. W procesie elektrolizy jest uwalniana dwa razy wiÚksza iloĂÊ wodoru niĝ tlenu, dlatego z ïatwoĂciÈ moĝemy
stwierdziÊ, w którym miejscu zbiera siÚ ten gaz. Dlaczego tak siÚ dzieje? Przy której elektrodzie jest uwalniany wodór? Pomocne mogÈ okazaÊ siÚ informacje zawarte w podrozdziale „Zbiornik elektrolityczny”.

30

W przypadku nieizolowanych przewodów zawsze istnieje ryzyko poraĝenia, dlatego postaraj siÚ jak najlepiej osïoniÊ
kabel zasilajÈcy.
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Bezpieczeñstwo dziĂ
1. Konstruowanie wïasnego zasilacza stanowi ciekawe i pouczajÈce doĂwiadczenie, jednak naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe wspóïczesne zasilacze sÈ o wiele tañsze i bezpieczniejsze. WiÈĝÈ siÚ z tym nastÚpujÈce pytania:
Jaka jest wydajnoĂÊ naszego zasilacza? Jak moĝna jÈ zmierzyÊ?
2. StworzyliĂmy bardzo prosty zasilacz, nieposiadajÈcy ĝadnego zabezpieczenia w postaci bezpieczników
(ani innych elementów chroniÈcych przed przeciÈĝeniem). Dlaczego od strony bezpieczeñstwa stanowi
to duĝy problem? Czy bezpiecznik chroni transformator przed wspomnianymi wczeĂniej zwarciami?
3. GdybyĂmy wstawiali bezpiecznik, naleĝaïoby go umieĂciÊ po stronie uzwojenia pierwotnego transformatora. Dlaczego? Czy opïacaïoby siÚ zamontowaÊ drugi bezpiecznik równieĝ po stronie uzwojenia
wtórnego? Jakie obliczenia naleĝy przeprowadziÊ (znajÈc natÚĝenie prÈdu), aby dobraÊ wïaĂciwe bezpieczniki?
4. Zabezpiecz wszystkie nieosïoniÚte przewody, zwïaszcza wystÚpujÈce po stronie uzwojenia pierwotnego
(wystÚpuje tam prÈd sieciowy). Uwaga 10. w dodatku D zawiera informacje dotyczÈce obchodzenia siÚ
z nieizolowanymi przewodami.
6. Czy prÈd przemienny wpïywa na wskazania kompasu?
7. Czy za pomocÈ reostatu nichromowego moĝna wpïywaÊ na natÚĝenie prÈdu? Czy umoĝliwia on zmianÚ
szybkoĂci obrotów silnika itp.?

Zmienne obciÈĝenie
Cel: Omawiane urzÈdzenie posïuĝy nam do zmniejszenia napiÚcia wystÚpujÈcego w gniazdku, przez co bÚdziemy
mogli w bezpieczny sposób uruchamiaÊ maïe silniki i inne ukïady wymagajÈce zasilania bateryjnego31. Ogniwa
suche sÈ drogie, niezbyt pojemne i niestabilne. PamiÚtaj, ĝe bateria jest ěródïem prÈdu staïego, a transformator — przemiennego.
Materiaïy: Dwie porcelanowe lampki (w tym jedna z pociÈganym wïÈcznikiem), 1,8 m przewodu zasilajÈcego oraz dwie ĝarówki róĝniÈce siÚ mocÈ.
Co robimy: Zaopatrz siÚ w dwie porcelanowe lampki (powinny byÊ dostÚpne w sklepie budowlanym lub
w sklepie z tanimi pamiÈtkami). Jedna z nich powinna posiadaÊ pociÈgany wïÈcznik. Rozetnij koniec kabla
zasilajÈcego i rozdziel przewody. PoïÈcz je z lampami tak, jak pokazano na poniĝszym rysunku. Przewody
oznaczone jako A i B pozostawiamy niepodïÈczone32. PosïuĝÈ nam one do podpiÚcia silnika lub innego
urzÈdzenia. Po podïÈczeniu podzespoïu moĝemy sterowaÊ napiÚciem poprzez gniazdo jednej z lamp.
Sposób dziaïania sprzÚtu: WïÈczamy i wyïÈczamy obwód za pomocÈ pociÈganego wïÈcznika. PodïÈcz interesujÈcy CiÚ podzespóï do przewodów A i B. Do jednej z lamp wkrÚÊ mocnÈ ĝarówkÚ, a do drugiej — jak
najsïabszÈ (7 lub 15 watów). Wepnij kabel zasilajÈcy do gniazdka i wïÈcz obwód. Jeĝeli natÚĝenie prÈdu jest
zbyt niskie, w miejsce sïabszej ĝarówki wstawiaj coraz mocniejsze, aĝ uzyskasz wymaganÈ wartoĂÊ. Jeĝeli
chcesz podïÈczyÊ siÚ bezpoĂrednio do sieci, poïÈcz ze sobÈ przewody A i B. Teraz wstaw gniazdko w jednÈ
z lampek, dziÚki czemu bÚdzie moĝna podïÈczaÊ do niego urzÈdzenia.

31
32

Projekt ten pierwotnie nosiï nazwÚ „Transformator do zasilacza”. WyjaĂnienie znajdziesz w uwadze 33. w dodatku D.
Wszelkie wystajÈce metalowe elementy zakrywamy taĂmÈ izolacyjnÈ.
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Bezpieczeñstwo
1. Nie korzystaj ze zmiennego obciÈĝenia w pobliĝu zlewu lub innego uziemionego przedmiotu.
2. Nie dotykaj odsïoniÚtych przewodów w trakcie obciÈĝania obwodu.
3. Po okablowaniu lampek przykrÚÊ je do jakiejĂ podstawki.
4. Jeĝeli lampy posiadajÈ wystajÈce metalowe elementy (na przykïad Ărubki), zasïoñ je taĂmÈ izolacyjnÈ.
5. Jeĝeli w obydwu lampach bÚdÈ wkrÚcone ĝarówki, przypadkowe poraĝenie bÚdzie mniej groěne, poniewaĝ przez przewody A i B bÚdzie pïynÈï sïabszy prÈd33.
6. Nigdy nie eksperymentuj z elektrycznoĂciÈ, gdy stoisz na wilgotnym lub cementowym podïoĝu. Stanowi
ono dobre uziemienie, wiÚc prÈd moĝe przepïynÈÊ przez Twoje ciaïo w jego kierunku.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. PoïÈczyliĂmy szeregowo lampki oraz przewody A i B. Nawet prÈd przemienny (zmieniajÈcy kierunek przepïywu wiele razy na sekundÚ) musi przepïynÈÊ przez obydwie ĝarówki, aby wykonaÊ peïny obieg. Czy tak
podïÈczone ĝarówki ĂwiecÈ z normalnÈ jasnoĂciÈ?

Bezpieczeñstwo dziĂ
Poza wspomnianymi powyĝej poradami nie zapominaj, ĝe zawsze naleĝy pracowaÊ w Ărodowisku umoĝliwiajÈcym bardzo szybkie odïÈczenie zasilania (zawierajÈcym na przykïad wyïÈcznik naĂcienny bÈdě
skrzynkÚ z bezpiecznikami). W uwadze 10. w dodatku D znajdziesz informacje dotyczÈce bezpieczeñstwa
pracy przy odsïoniÚtych przewodach.
Najlepiej bÚdzie, jeĂli skorzystasz z rady zawartej w ramce „Bezpieczeñstwo dziĂ” na stronie 49 – 50 i do
zasilania sprzÚtu uĝyjesz autotransformatora separacyjnego.
2. W gniazdku sieciowym wystÚpuje napiÚcie ok. 230 V. Przy poïÈczeniu szeregowym do kaĝdej z ĝarówek
dociera czÚĂÊ tego napiÚcia. GdybyĂmy wkrÚcili tylko jednÈ ĝarówkÚ, wystÚpowaïoby na niej peïne napiÚcie
sieciowe. Jakie wystÚpuje napiÚcie w przypadku dwóch ĝarówek?

33

PamiÚtaj, ĝe nawet „sïabszy” prÈd bywa groěny dla ĝycia.
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3. Moĝemy sprawdziÊ odpowiedě zawartÈ w pytaniu 2. WkrÚÊ dwie takie same ĝarówki do ukïadu i poïÈcz
ze sobÈ przewody A i B. Czy obydwie ĝarówki ĂwiecÈ z maksymalnÈ jasnoĂciÈ? Czy napiÚcie jest równo
rozdzielone pomiÚdzy lampy? Jak moĝesz wyjaĂniÊ odpowiedě?
4. NatÚĝenie to nic innego, jak wartoĂÊ pïynÈcego prÈdu. Elektrony muszÈ przepïywaÊ przez obydwie lampy.
¿arówki peïniÈ funkcjÚ zaworów lub kranów. Sïaba ĝarówka umoĝliwia przepïyw niewielkiej iloĂci prÈdu,
silna natomiast przepuszcza prÈd o wiÚkszym natÚĝeniu. Sprawdě to. PodïÈcz przewody A i B do wiatraka.
Jak szybko obracajÈ siÚ jego ïopatki przy wstawionej sïabej ĝarówce? Czy taka szybkoĂÊ obrotowa
zmienia siÚ po wymianie ĝarówki na mocniejszÈ?
5. Czy istnieje jakaĂ róĝnica pomiÚdzy uĝywaniem jednej sïabej i jednej mocnej ĝarówki a wkrÚceniem
dwóch sïabych? Która ĝarówka reguluje natÚĝenie prÈdu — maïa czy duĝa?
6. Czy ïopatki wiatraka obracajÈ siÚ szybciej dziÚki mocniejszej ĝarówce? Czy zwiÚksza siÚ równieĝ siïa
wiatru generowanego przez wiatrak?
7. Czy wytwarzany wiatr wystarczy do wzbudzenia anemometru (konstrukcjÚ tego urzÈdzenia znajdziesz
w podrozdziale „Anemometr”)?
8. Czy dziÚki omawianemu ukïadowi moĝemy zmierzyÊ natÚĝenie prÈdu? Miernik sïuĝÈcy do pomiaru natÚĝenia to amperomierz.
9. Jakie napiÚcie uzyskamy po szeregowym podïÈczeniu trzeciej lampki? Czy bÚdzie to miaïo jakiĂ wpïyw
na dziaïanie wiatraka? Czy znajÈc odpowiedě, potrafisz zaprojektowaÊ woltomierz?
10. Jak ĂwiecÈ ĝarówki podczas szeregowego doïÈczania kolejnych lamp — mocniej czy sïabiej? Czy ulegajÈ zmianie podstawowe parametry prÈdu — natÚĝenie i napiÚcie?
11. Jaki prÈd przepïywa przez kaĝde Ăwiateïko w lampkach choinkowych, jeĂli sÈ one poïÈczone szeregowo?
W jednym ïañcuszku wystÚpuje osiem ĝarówek. Jakie byïoby napiÚcie w obwodzie zïoĝonym z dziesiÚciu lampek? Czy ïañcuch rzadziej ulegaïby awarii, gdyby umieszczono w nim dziesiÚÊ lampek, a nie tylko
osiem? W jakim przypadku lampki Ăwieciïyby najjaĂniej? Przekonaj siÚ samodzielnie. ByÊ moĝe dziÚki
temu zaoszczÚdzisz pieniÈdze podczas przyozdabiania domu i choinki.
12. PodïÈcz omawiany obwód do ïañcucha z lampkami. Czy potrafisz zmierzyÊ napiÚcie i natÚĝenie prÈdu
w ukïadzie?

Prostownik lampowy i ïadowarka
Cel: Prostownik lampowy przeksztaïca prÈd sieciowy (przemienny) na prÈd staïy, którego napiÚcie moĝemy
nastÚpnie regulowaÊ za pomocÈ nichromowego reostatu. Moĝe nam równieĝ posïuĝyÊ do ïadowania akumulatorów.
Materiaïy: Dwie porcelanowe lampki, dwie
ĝarówki, duĝy sïój (spód naczynia piÚciolitrowego — zajrzyj do podrozdziaïu „Nóĝ do
ciÚcia butelek”), drewniana deseczka na podstawkÚ, pïyta dyktowa (o gruboĂci okoïo
6 mm) do zakrycia naczynia, a takĝe pïytki
aluminiowa i oïowiana.
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Co robimy: PoïÈcz lampki tak, jak pokazano na powyĝszym rysunku. Pokrywka do naczynia moĝe skïadaÊ
siÚ z dwóch dyktowych pïytek — jedna powinna mieĂciÊ siÚ w górnej czÚĂci naczynia, a drugÈ wycinamy
nieznacznie wiÚkszÈ, po czym sklejamy je ze sobÈ lub ïÈczymy w inny sposób. Wytnij w nich teraz otwory
na metalowe blaszki. Aby zabezpieczyÊ pokrywkÚ przed dziaïaniem substancji chemicznych, pokryj jÈ warstwÈ parafiny. Jako elektrolitu uĝyjemy mocnego roztworu sody oczyszczonej. Jest ona dostÚpna w wiÚkszoĂci sklepów spoĝywczych i jej cena nie powinna przekraczaÊ 5 zï.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Omawiany prostownik umoĝliwia przepïyw prÈdu tylko w jednym kierunku. Gdy oïowiana blaszka staje siÚ elektrodÈ dodatniÈ, a aluminiowa — ujemnÈ, przez obwód pïynie prÈd. W momencie
odwrócenia biegunów na pïytce aluminiowej osiadajÈ atomy tlenu, tworzÈc warstwÚ tlenku glinu. Jest to substancja bardzo sïabo przewodzÈca prÈd, wiÚc obieg elektronów w przewodach zostaje zatrzymany. Zjawisko
to pojawia siÚ natychmiast. W wyniku caïego procesu otrzymujemy przepïyw prÈdu wyïÈcznie w jednym
kierunku.
W przypadku ïadowania baterii zawsze podïÈczaj jej ujemny biegun do elektrody aluminiowej. Prostownik sprawuje siÚ znakomicie przy mniejszych natÚĝeniach prÈdu, przy wyĝszych elektrolit nagrzewa siÚ zbyt mocno.

Bezpieczeñstwo dziĂ
UrzÈdzenie pobiera prÈd z gniazdka sieciowego, wiÚc w pomieszczeniu wymagana jest obecnoĂÊ gïównego
wyïÈcznika zasilania (uwaga 10. w dodatku D). Najlepszym rozwiÈzaniem jest zasilanie prostownika za pomocÈ autotransformatora separacyjnego (omawianego w ramce „Bezpieczeñstwo dziĂ” na stronie 49 – 50).

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Prostownik lampowy wykorzystuje jedynie poïowÚ prÈdu sieciowego. Czy potrafisz zaprojektowaÊ taki
prostownik skïadajÈcy siÚ czterech ogniw, który bÚdzie przetwarzaï caïe napiÚcie z gniazdka?
2. Czy ten prostownik moĝe byÊ wykorzystywany w procesie galwanizacji?
3. Czy omawiany prostownik moĝe zasilaÊ zbiornik elektrolityczny?
4. DziÚki prostownikowi uzyskujemy prÈd o niewielkim natÚĝeniu i wysokim napiÚciu. Zamiast niego sprawdě
jakiĂ maïy transformator — na przykïad wykorzystywany w dzwonkach do drzwi lub w zabawkowych
pociÈgach. Otrzymasz prÈd o niĝszym napiÚciu przy natÚĝeniu wystarczajÈcym do zasilania wiÚkszoĂci
niewielkich urzÈdzeñ.

PrÚty wÚglowe — elektrody wÚglowe
Cel: PrÚty wÚglowe peïniÈ rolÚ elektrod w zbiorniku elektrolitycznym. SÈ one znakomitymi przewodnikami i,
w przeciwieñstwie do metalowych blaszek, nie ulegajÈ korozji w roztworze kwasowym. ZnajdujÈ równieĝ
zastosowanie w piecach ïukowych, czuïych mikrofonach oraz rezystorach.
Co robimy: Odetnij koñce baterii34. Rozetnij wierzchniÈ warstwÚ noĝycami do blachy. Jest to prawdopodobnie powïoka cynkowa. Nie wyrzucaj jej, gdyĝ przyda siÚ w eksperymentach. Czarny rdzeñ baterii to nasz
prÚt wÚglowy. Bardzo duĝe prÚty wÚglowe znajdziemy w ogniwach suchych.

34

Potrzebujesz baterii okreĂlonego rodzaju. Zostaïa ona opisana w uwadze 12. w dodatku D.

PrÚty wÚglowe — elektrody wÚglowe
Kup książkę

171
Poleć książkę

Zbiornik elektrolityczny
Cel: W trakcie przepïywu prÈdu przez pïyn uwalniane sÈ gazy, które zbierajÈ siÚ wokóï elektrod. Jest to bardzo
dobry sposób gromadzenia czÈsteczek tlenu i wodoru.
Materiaïy: Sïoik z szerokÈ szyjkÈ, dwa prÚciki wÚglowe z baterii35, kabel izolowany warstwÈ gumy36, a takĝe
parafina (nada siÚ równieĝ stopiony wosk ze Ăwiecy).
Co robimy: Odetnij górnÈ czÚĂÊ sïoika (pomocne okaĝÈ siÚ informacje zawarte w podrozdziale „Nóĝ do ciÚcia
butelek”). Podziel przewód na dwie czÚĂci. Owiñ obydwa odsïoniÚte przewody wokóï koñca prÚta wÚglowego.
Ustaw prÚty tak, jak pokazano na poniĝszym rysunku, i wlej stopionÈ parafinÚ na dno sïoja (w razie potrzeby
podtrzymuj prÚty za pomocÈ kawaïka kartonu). Wolne koñce kabla powinny wychodziÊ po przeciwnych
stronach sïoja.
Sposób dziaïania sprzÚtu: PodïÈcz do przewodów ěródïo prÈdu staïego (suche ogniwo,
akumulator, transformator staïoprÈdowy itd.).
ZawartoĂÊ sïoja powinien stanowiÊ kwas lub
rozpuszczona substancja bÚdÈca dobrym
przewodnikiem. Przykïadowe roztwory to:
kwas siarkowy, kwas solny, soda kalcynowana albo soda oczyszczona (wodorowÚglan sodu).
Na koñcach prÚtów bÚdÈ wydzielane skïadowe wody — tlen na jednym prÚcie i wodór na drugim. Aby zgromadziÊ te gazy, naïóĝ na prÚty butelki ze smoczkiem lub probówki (wypeïnione wodÈ). Wraz ze wzrostem ciĂnienia gazu bÚdzie on wypychaï wodÚ z naczynia i zbieraï siÚ w górnej czÚĂci probówki/butelki.
Sprawdě, co siÚ stanie, jeĂli zbliĝysz zapalonÈ latarkÚ do kaĝdego naczynia. W której butelce zgromadziï siÚ
wodór? Dlaczego wypeïniamy wodÈ naczynia sïuĝÈce do zbierania gazów? Które naczynie napeïni siÚ szybciej
i dlaczego tak siÚ dzieje? Co siÚ stanie, jeĂli odwrócisz przepïyw prÈdu w trakcie gromadzenia gazów? Jeĝeli
korzystasz z zapaïek, owiñ rÚcznikiem naczynie wypeïnione nawet czÚĂciowo gazem. To na wypadek, gdyby
butelka ulegïa rozbiciu37.

35

PrÚty wÚglowe moĝna równieĝ kupiÊ (zajrzyj do dodatku A).
A dokïadniej podwójnie izolowany przewód, który moĝna rozdzieliÊ.
37
Dlaczego butelka moĝe siÚ rozbiÊ? PamiÚtaj, ĝe wodór w formie czÈsteczkowej jest substancjÈ wybuchowÈ. Stosuj
dïugie zapaïki, grube rÚkawice, nie zapominaj równieĝ o zdrowym rozsÈdku i ostroĝnoĂci. Uwagi poĂwiÚcone pracy
z ogniem znajdziesz w uwadze 3. w dodatku D.
36
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Prosty silnik elektryczny
Cel: Omawiany silnik byï jednym z pierwszych zaprojektowanych modeli. DziÚki temu urzÈdzeniu mïody naukowiec pozna zasadÚ dziaïania silnika elektrycznego.
Materiaïy: Trzy ostre gwoědzie o dïugoĂci ok. 150 mm, 6 metrów przewodu w oplocie baweïnianym (lub przewód dzwonkowy)38, korek, szklana probówka, cienka blaszka miedziana (okoïo 3 cm × 6 cm), cztery krótkie gwoědzie, drewniana deseczka na podstawkÚ oraz jedna Ăruba M6×15 z nakrÚtkÈ.
Co robimy: WywierÊ dziurkÚ w Ărodku podstawy i wbij przez niÈ jeden z dïugich gwoědzi. Równieĝ na koñcu
korka zrób otwór w taki sposób, aby dno probówki spoczywaïo w nim stabilnie. Wykonaj jeszcze jedno wgïÚbienie z boku korka, aby moĝna byïo umieĂciÊ w nim ĂrubÚ (spójrz na poniĝszy rysunek). UmieĂÊ na centralnym
bolcu probówkÚ, korek i ĂrubÚ. Po bokach wbij dwa dïugie gwoědzie, peïniÈce funkcjÚ magneĂnic. UmieĂÊ
je tak, aby ich gïówki niemal stykaïy siÚ ze ĂrubÈ.

Wokóï kaĝdego koñca Ăruby nawiñ okoïo 40 zwojów przewodu. Bardzo waĝny jest kierunek zwijania drutu.
Z miedzianej blaszki zrób dwie o wymiarach 1,5 cm × 6 cm. UmieĂÊ je po bokach probówki, blisko szyjki.
Moĝesz je przymocowaÊ do podstawki za pomocÈ taĂmy. Przeïóĝ nieizolowane koñcówki drutów pod blaszkami tak, jak przedstawiono na poniĝszym rysunku. Przyklej taĂmÈ przewody do górnej czÚĂci blaszek.
Nawiñ teraz zwoje na magneĂnice. PamiÚtaj, ĝeby oplataÊ je tak samo, jak na rysunku. Koñcówki przewodów
ïÈczÈcych krótkie gwoědzie z pïytkami powinny byÊ nieosïoniÚte. Zagnij te druty tak, aby kaĝdy stykaï siÚ z jednÈ
blaszkÈ. Gdy nasz twornik bÚdzie obrócony prostopadle do magneĂnic, ich uzwojenie nie moĝe stykaÊ siÚ
z blaszkami.
Sposób dziaïania sprzÚtu: PodïÈcz koñcówki przewodów do ogniwa suchego lub zasilacza staïoprÈdowego
(3 V). Aby silnik zaczÈï pracowaÊ, byÊ moĝe trzeba bÚdzie poprawiÊ poïoĝenie drutów stykajÈcych siÚ z blaszkami lub odlegïoĂÊ magneĂnic od twornika. W ostatecznoĂci moĝesz zawsze wygiÈÊ dïugie gwoědzie tak,
aby znajdowaïy siÚ bliĝej Ăruby lub dalej od niej.

38

Przewód izolowany, najlepiej jednodrutowy. Oplot baweïniany nie jest niezbÚdnym wymogiem; wystarczy plastikowa
izolacja nieco lepszej jakoĂci. WiÚkszoĂÊ silników zawiera drut nawojowy — specyficzny rodzaj przewodu otoczonego
cienkÈ warstwÈ przezroczystej i bïyszczÈcej izolacji (najczÚĂciej czerwonej, ĝóïtej lub brÈzowej). Jeĝeli posiadasz dostÚp
do drutu nawojowego, trzeba bÚdzie zdrapaÊ na jego koñcach warstwÚ izolacji za pomocÈ noĝa lub pilnika.
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Czy za pomocÈ kompasu moĝesz sprawdziÊ biegunowoĂÊ obydwu magneĂnic? Czy bieguny na tych
elektromagnesach mogÈ zamieniaÊ siÚ miejscami? Aby to sprawdziÊ, obróÊ twornik.
2. Jaka jest biegunowoĂÊ twornika? Zbliĝ kompas do koñców Ăruby. Czy bieguny zamieniajÈ siÚ miejscami
w czasie obrotów twornika?

Silnik podnoĂnika
Cel: Tego rodzaju silnik umoĝliwia podnoszenie przedmiotów i napÚdzanie maïych urzÈdzeñ.
Materiaïy: Trzy Ăruby M6x8, piÚÊ nakrÚtek, osiem uszczelek DN20, 6 metrów przewodu w oplocie baweïnianym lub przewodu dzwonkowego, ciÚĝkie metalowe blaszki na wsporniki, gwóědě wykoñczeniowy o dïugoĂci
ok. 100 mm, 20 cm miedzianego drutu o Ărednicy 3,25 mm, krótki koïek drewniany o Ărednicy ok. 12 mm,
blaszka miedziana 3 cm × 3 cm, wkrÚty oraz drewniana deska na podstawkÚ.
Co robimy: Zamów w warsztacie wywiercenie w jednej ze Ărub M6 otworu, w którym bÚdzie mieĂciï siÚ
gwóědě wykoñczeniowy39. RozmieĂÊ metalowe wsporniki w taki sposób, aby umocowaÊ na nich twornik.
WywierÊ otwór na koñcu drewnianego koïka, dziÚki czemu bÚdzie mógï nachodziÊ na gwóědě wykoñczeniowy. Na obydwu koñcach koïka umieĂÊ miedziane blaszki i umocuj je za pomocÈ kleju lub nitki. Po kaĝdej
stronie Ăruby twornika nawiñ okoïo 40 zwojów drutu w kierunku zaprezentowanym na poniĝszym rysunku.
Nieizolowane koñcówki przewodów twornika powinny zostaÊ poïÈczone z blaszkami zamocowanymi na
koïku. Najlepszym rozwiÈzaniem byïoby ich przylutowanie.
Gruby drut miedziany peïni funkcjÚ szczotek.
SÈ one stabilizowane przez wkrÚty przymocowane do podstawki. Szczotki naleĝy wygiÈÊ
w taki sposób, aby stykaïy siÚ z miedzianymi
blaszkami.
Nawijamy zwoje magneĂnic tak, jak widaÊ na
rysunku. Dopasuj wsporniki w taki sposób,
aby gïówki magneĂnic i Ăruba twornika niemal siÚ ze sobÈ stykaïy. Wypuszczamy jeden
przewód magneĂnicy do baterii, a drugi dolutowujemy do szczotek.
Na kaĝdÈ magneĂnicÚ powinno skïadaÊ siÚ
okoïo 100 zwojów drutu. Równieĝ w tym przypadku istotny jest kierunek ich nawijania.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Moĝemy naïoĝyÊ na Ărodkowy gwóědě gumowy przewód, który bÚdzie peïniï rolÚ
bloczku. NakïadajÈc gumkÚ recepturkÚ, otrzymamy poïÈczenie z zabawkami. Jeĝeli chcemy, aby silnik dziaïaï
jak podnoĂnik, owiñmy sznurek podnoszonego przedmiotu bezpoĂrednio wokóï waïu.

39

Jeĝeli posiadasz dostÚp do wiertarki pionowej oraz odpowiedniego imadïa, moĝesz samodzielnie wywierciÊ otwór w Ărubie.
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Co siÚ stanie z silnikiem, jeĂli podïÈczysz do niego rewersor prÈdu?
2. Czy moĝesz regulowaÊ prÚdkoĂÊ pracy silnika za pomocÈ oporników lub reostatu?
3. Jaki ciÚĝar jest w stanie podnieĂÊ nasz silnik?
4. Czy silnik do uruchomienia wymaga rÚcznego zakrÚcenia twornikiem?

Dzwonek do drzwi
Cel: DziÚki dzwonkowi elektrycznemu poznajemy nie tylko jedno z zastosowañ elektromagnesu, lecz równieĝ sposób děwiÚkowego powiadamiania o przepïywie prÈdu w obwodzie. Moĝemy go równieĝ wykorzystaÊ
w doĂwiadczeniach z odruchami warunkowymi40.
Materiaïy: 3,5 metra przewodu w oplocie baweïnianym lub przewodu dzwonkowego, Ăruba M6x80, dwie duĝe
nakrÚtki wraz z uszczelkami, brzeszczot do metalu (na serce dzwonka), wkrÚty, nakrÚtki oraz drewniane deski
na obudowÚ, niewielki metalowy lejek na pïaszcz dzwonka oraz jeden dïugi wkrÚt.
Co robimy: WywierÊ otwór w drewnianym klocku na dïugi wkrÚt, który naleĝy ustabilizowaÊ za pomocÈ nakrÚtek
z uszczelkami tak, jak pokazano na poniĝszym rysunku. Nawiñ na ten wkrÚt okoïo 140 zwojów przewodu,
po czym zamontuj klocek z wkrÚtem na podstawce.

WywierÊ otwór na koñcu brzeszczotu i przymocuj go do kolejnej drewnianej kostki za pomocÈ gwoědzi
i Ăruby. PrzykrÚÊ w pobliĝu zaczepu brzeszczotu do drewnianej podstawki krótki wkrÚt z nakrÚtkÈ. Drugi
wkrÚt z nakrÚtkÈ bÚdzie stanowiï punkt styku z elektromagnesem. Umocuj je na cynowym wsporniku.
Wybierz najlepsze miejsce na dzwonek. WywierÊ otwór w podstawce i zamontuj w nim dïugi wkrÚt. WkrÚÊ
na niego nakrÚtkÚ, a na caïoĂÊ naïóĝ lejek.

40

Jednakĝe prawdopodobnie bardziej humanitarnym rozwiÈzaniem jest uĝywanie prawdziwego dzwonka do drzwi lub
dzwonka alarmowego.
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Sposób dziaïania sprzÚtu: PodïÈcz dzwonek do przycisku i suchego ogniwa. Czy obwód bÚdzie dziaïaï pod
wpïywem prÈdu przemiennego? Sprawdě to, podïÈczajÈc ukïad do zasilacza.

BrzÚczyk elektryczny
Cel: BrzÚczyk zastÚpuje ukïad stukawkowy w telegrafie. ÈczÈc go z przyciskiem, moĝna znaleěÊ dla niego
równieĝ inne zastosowania.
Materiaïy: WkrÚt o dïugoĂci 8 cm, dwie duĝe uszczelki, dwie nakrÚtki, 3,5 metra przewodu dzwonkowego,
poïowa brzeszczotu do metalu, masywna blaszka miedziana, Ăruba z nakrÚtkÈ na miejsce styku oraz drewniane
elementy na podstawkÚ i szkielet.
Co robimy: Owiñ przewód wokóï wkrÚta tak, jak w poprzednim przykïadzie. WywierÊ podstawkÚ na elektromagnes. Za pomocÈ wkrÚta przymocuj fragment brzeszczotu do drewnianego szkieletu. Teraz zrób otwór w miedzianej blaszce i umieĂÊ w nim ĂrubÚ styku (spójrz na poniĝszy rysunek). Przytwierdě pionowo drugi koniec
blaszki do drewnianego wspornika. PoïÈcz przewody z przyciskiem tak, jak na zaïÈczonym rysunku41.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Po wciĂniÚciu
przycisku przez obwód popïynie prÈd — najpierw przez przeïÈcznik i cewkÚ, a nastÚpnie
przez miedzianÈ blaszkÚ, ĂrubkÚ stykowÈ
i brzeszczot z powrotem do baterii. Cewka jest
namagnesowana i przyciÈga do siebie brzeszczot. W tym momencie brzeszczot siÚ odgina,
co powoduje przerwanie obwodu. Elektromagnes przestaje przyciÈgaÊ brzeszczot, który
wraca do Ărubki stykowej. NastÚpuje zwarcie obwodu i caïy cykl zostaje powtórzony.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Przytrzymaj linijkÚ nad krawÚdziÈ stoïu i delikatnie uderz niÈ o blat. Czy zostaï w ten sposób wygenerowany děwiÚk? Spróbuj wydobyÊ za pomocÈ linijki děwiÚk o wysokiej czÚstotliwoĂci. Co jest przyczynÈ
powstawania takiego děwiÚku?
2. Porównaj wibrowanie linijki z drganiami brzeszczotu. Dlaczego brzeszczot brzÚczy?

Klucz telegraficzny
Cel: Ukïad ten powoduje naprzemienne otwieranie i zamykanie obwodu elektrycznego. Zazwyczaj do takiego
obwodu sÈ podïÈczone ĝarówka (stukawka) oraz zasilanie bateryjne.

41

Brzeszczoty sÈ zazwyczaj pokryte warstwÈ farby. Moĝe byÊ wymagane jej zdrapanie w miejscu poïÈczenia elektrycznego.
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Materiaïy: Blaszka cynowa lub miedziana, dwa wkrÚty
z ïbem kulistym, drewniana deska na podstawkÚ,
przewód w oplocie baweïnianym, ĝarówka od latarki
wraz z oprawkÈ.
Co robimy: Wygnij blaszkÚ metalowÈ zgodnie z przedstawionym rysunkiem. WywierÊ otwór w wygiÚtej
czÚĂci blaszki, a nastÚpnie zamocuj jÈ wraz z przewodem za pomocÈ wkrÚta. Drugi wkrÚt bÚdzie peïniï
funkcjÚ kontaktu. PrzyciĂniÚcie blaszki do drugiego
przewodu powoduje przepïyw prÈdu w obwodzie
i zaĂwiecenie ĝarówki. Krótki bïysk oznacza w kodzie
Morse’a kropkÚ, a dïuĝszy — kreskÚ.

Stukawka telegraficzna
Cel: Stukawka jest poïÈczona z kluczem telegraficznym. DěwiÚki sÈ generowane zgodnie z sekwencjÈ otwierania
i zamykania obwodu. W ten sposób telegrafista moĝe odczytywaÊ lub przesyïaÊ informacje.
Materiaïy: Opakowanie po papierosach, wkrÚt o dïugoĂci 8 cm, dwie uszczelki i dwie nakrÚtki do stworzenia
cewki; dïugi cienki wkrÚt, dwie nakrÚtki, a takĝe Ăruba oczkowa do skonstruowania koïatki; stukawkÚ wykonamy
z drewnianego klocka i szkieïka podstawowego; 3,5 metra przewodu dzwonkowego.
Co robimy: Skonstruuj ukïad widoczny na poniĝszym rysunku. Koïatka jest dociskana do szkieïka podstawowego za pomocÈ gumki recepturki. Drugi koniec koïatki koïysze siÚ wewnÈtrz Ăruby oczkowej.

Stukawka telegraficzna
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Stukawka elektromagnetyczna
Cel: Stukawka elektromagnetyczna zastÚpuje czasami tradycyjny ukïad stukawkowy oraz ĝarówkÚ. Za gïównÈ
jej zaletÚ uwaĝa siÚ wiÚkszy poziom gïoĂnoĂci generowanego děwiÚku w porównaniu do zwykïej stukawki.
Materiaïy: WÈska rurka stalowa lub kartonowa,
przewód w oplocie baweïnianym, szkieïko podstawowe lub inna szklana pïytka, elementy
drewniane na podstawkÚ i szkielet, a takĝe
wkrÚt M6.
Co robimy: Owiñ przewód ponad 50 razy
wokóï rurki. Przymocuj utworzonÈ cewkÚ do
drewnianej Ăcianki. Przyklej szkieïko podstawowe do podstawki bezpoĂrednio pod cewkÈ.
UmieĂÊ w cewce wkrÚt gïówkÈ skierowanÈ
w dóï.
Sposób dziaïania sprzÚtu: PrzyciĂniÚcie klucza telegraficznego wywoïuje przepïyw prÈdu w obwodzie, w tym
równieĝ przez wkrÚt umieszczony w cewce. W wyniku dziaïania elektromagnesu wkrÚt nieznacznie siÚ unosi.
Gdy nastÚpuje przerwanie obwodu, wkrÚt opada prosto na szkieïko podstawowe, czym wywoïuje gïoĂny děwiÚk.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. Na jakÈ odlegïoĂÊ moĝesz przesyïaÊ informacje za pomocÈ swojego telegrafu?
2. Ile wyrazów na minutÚ moĝesz odebraÊ w przypadku, gdy telegrafista nadaje komunikat kodem Morse’a?
3. Czy potrafisz opracowaÊ wïasny kod telegraficzny?

Kod Morse’a
1. Jedna kreska trwa tak dïugo, jak trzy kropki.
2. OdstÚp pomiÚdzy skïadowymi znaku wynosi równowartoĂÊ jednej kropki.
3. OdstÚp pomiÚdzy dwiema literami stanowi równowartoĂÊ trzech kropek.
4. OdstÚp pomiÚdzy dwoma sïowa stanowi równowartoĂÊ piÚciu kropek42.

42

Na stronie http://skauting.pl/2012/01/15/nauka-alfabetu-morsea/ znajdziesz kilka sztuczek uïatwiajÈcych naukÚ wysyïania i odczytywania wiadomoĂci przesyïanych alfabetem Morse’a — przyp. tïum.
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Wskaěnik kierunku przepïywu prÈdu
Cel: Za pomocÈ omawianego ukïadu moĝemy okreĂliÊ takie parametry prÈdu, jak jego rodzaj (staïy czy przemienny), kierunek przepïywu, czÚstotliwoĂÊ oraz natÚĝenie. Moĝliwe jest przeksztaïcanie zmian wartoĂci wielu
zjawisk fizycznych (na przykïad oĂwietlenia, děwiÚku czy temperatury) na prÈd elektryczny, dziÚki czemu
moĝemy je dokïadniej monitorowaÊ43.
Materiaïy: Dwie czerwone diody LED, opornik 470  i przewód. Caïy zestaw jest dostÚpny niemal za grosze
w wiÚkszoĂci sklepów z elektronikÈ.
Co robimy: PoïÈcz ze sobÈ podzespoïy tak, jak zaprezentowano na poniĝszym schemacie (najlepiej je przylutowaÊ). Moĝesz skrÚciÊ przewody z nóĝkami tak, ĝe nie bÚdÈ siÚ rozïÈczaÊ, lub skorzystaÊ z pïytki stykowej.
Diody LED naleĝy poïÈczyÊ ze sobÈ przeciwnymi biegunami (dïuga nóĝka z krótkÈ). PodïÈcz koñcówki
przewodów (na schemacie zaznaczone jako kóïka) do badanego urzÈdzenia.

Sposób dziaïania sprzÚtu: Kaĝda dioda LED przewodzi prÈd tylko w jednym kierunku i jedynie wtedy Ăwieci.
W przypadku naszego ukïadu podczas przepïywu prÈdu w jednym kierunku bÚdzie Ăwieciïa tylko jedna dioda,
a po odwróceniu kierunku ruchu elektronów — dotychczasowa zgaĂnie i zaĂwieci siÚ druga. PrÈd przemienny
spowoduje migotanie obydwu diod. Ukïad stworzony z czerwonych diod i odpowiedniego rezystora (470 )
sïuĝy do badania obwodów pracujÈcych w zakresach 1,5 V – 9 V dla prÈdu przemiennego oraz 2 V – 12 V
dla prÈdu staïego. Wprowadzenie wiÚkszego napiÚcia moĝe uszkodziÊ diody.

43

Projekt ten zostaï zaktualizowany do wspóïczesnych wymogów, ale oryginalny opis znajdziesz w uwadze 36. w dodatku D.
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Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. W normalnych okolicznoĂciach prÈd bateryjny pïynie od bieguna dodatniego, poprzez obwód, do bieguna
ujemnego. Która dioda siÚ zaĂwieci, jeĂli podïÈczymy biegun ujemny po stronie rezystora, a biegun
dodatni — po stronie diod? Czy do zasilania wystarczy pojedyncze ogniwo?
2. Która dioda siÚ zaĂwieci, jeĂli zamienimy bieguny w ukïadzie opisanym w pytaniu 1.?
3. Czy odwrócimy kierunek przepïywu prÈdu, jeĂli podïÈczymy odwrotnie bieguny na baterii? Sprawdě to
na akumulatorze samochodowym.
4. PodïÈcz do obwodu rewersor prÈdu. Co siÚ stanie z ĝarówkÈ po odwróceniu kierunku przepïywu prÈdu?
Dlaczego tak siÚ dzieje?
5. PodïÈcz do ukïadu zasilacz domowej roboty. Czy potrafisz okreĂliÊ bieguny zasilacza? Skorzystaj z informacji zawartych w podrozdziale „Zasilacz prÈdu staïego/przemiennego”.
6. PodïÈcz wskaěnik kierunku przepïywu prÈdu do zacisków prÈdu przemiennego w zasilaczu. Czy zauwaĝasz
jakÈĂ róĝnicÚ? Czy ma znaczenie wartoĂÊ napiÚcia (3 V lub 6 V)?
7. PodïÈcz do wskaěnika generator prÈdu na korbkÚ. Od czego zaleĝy czÚstotliwoĂÊ bïysków? PamiÚtaj, ĝe
kaĝde bïyĂniÚcie powstaje w wyniku zmiany kierunku przepïywu prÈdu.
8. PodïÈcz miernik do magneĂnicy. Czy na zwojach magneĂnicy wystÚpuje prÈd przemienny (zajrzyj do
podrozdziaïu „Prosty silnik elektryczny”)? A na tworniku?
9. Dlaczego wymagane jest wprowadzenie minimalnego napiÚcia do zasilania diod LED? Jaka jest jego wartoĂÊ
i co jÈ wyznacza? Czy ta minimalna wartoĂÊ jest taka sama dla diod ĂwiecÈcych w innych kolorach?
10. Dlaczego wskaěnik dziaïa w róĝnych zakresach napiÚcia dla prÈdu staïego i przemiennego?
11. Jakie zmiany naleĝaïoby wprowadziÊ w ukïadzie, aby móc przetestowaÊ migotanie diod podïÈczonych
do zasilania sieciowego? Czy wystarczy jedynie wymiana opornika? Aby zagwarantowaÊ sobie bezpieczeñstwo, sprawdě wartoĂci dopuszczalnego napiÚcia i natÚĝenia dla diod, a takĝe wartoĂÊ rozpraszania
mocy na rezystorze. W jaki sposób moĝna obliczyÊ te parametry?

Komputer analogowy
Cel: Komputer analogowy jest formÈ elektronicznego mózgu przetwarzajÈcego wartoĂci liczbowe na inny
sygnaï, w danych warunkach bardziej uĝyteczny (na przykïad prÈd elektryczny)44. Przykïadowy komputer
analogowy moĝe wykorzystywaÊ suwak logarytmiczny — wartoĂci liczbowe sÈ tutaj zastÈpione jednostkami
odlegïoĂci na suwaku45.
Materiaïy: Dwa potencjometry 50 , jeden potencjometr 1 k, galwanometr46, ěródïo prÈdu staïego 3 V
(zasilacz lub dwie baterie 1,5 V), trzy pokrÚtïa regulacyjne, przewód dzwonkowy, pïytka masonitowa
(30 cm × 60 cm) oraz drewniana deska 60 cm × 3 cm × 6 cm.

44

Omawiany tu przykïad jest wzorowany na modelach sprzedawanych w latach 60., takich jak Calculo Analog Computer.
Czy przychodzÈ Ci do gïowy jakieĂ inne, wspóïczesne odmiany komputerów analogowych? Aby zrozumieÊ zasadÚ
dziaïania suwaka logarytmicznego, warto siÚ nim pobawiÊ. W internecie sÈ dostÚpne symulatory suwaka (a nawet aplikacje
mobilne), jak równieĝ gotowe szablony, które wystarczy pobraÊ i wydrukowaÊ.
46
Moĝe byÊ zarówno amperomierz cyfrowy, jak i miernik uniwersalny ustawiony w trybie pomiaru prÈdu staïego.
45
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Co robimy: Przetnij drewnianÈ deskÚ na póï i przybij obydwie czÚĂci do pïyty masonitowej tak, jak zaprezentowano na poniĝszym rysunku. WywierÊ w masonicie trzy równo rozmieszczone otwory o Ărednicy 2 cm.
Zdejmij z kaĝdego potencjometru górnÈ nakrÚtkÚ i umieĂÊ go od spodu pïyty w odpowiednim otworze, a nastÚpnie przykrÚÊ nakrÚtkÚ z powrotem. ¥rodkowy potencjometr ma wartoĂÊ 1 k.

Okablowanie przebiega po spodniej stronie pïyty masonitowej. Na poniĝszym rysunku zostaï ukazany schemat poïÈczeñ, jak teĝ faktyczne rozmieszczenie przewodów. WartoĂÊ 1. na suwaku potencjometru oznacza
stan, w którym nie przepïywa przez niego prÈd. W pozycji 2. moĝemy sterowaÊ napiÚciem wychodzÈcym
z potencjometru, a stan 3. umoĝliwia przepïyw caïego prÈdu.

Sposób dziaïania sprzÚtu: Potencjometry R1 i R2 sÈ ze sobÈ tak poïÈczone, ĝe przez pierwszy rezystor przepïywa taki sam prÈd, jak przez drugi, po czym dociera do galwanometru. Jeĝeli ustawimy Ărodkowy stan
opornika R1, otrzymamy poïowÚ napiÚcia baterii. Z kolei jeĝeli ustawimy suwak potencjometru R2 mniej
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wiÚcej w jednej trzeciej dïugoĂci suwaka, zredukujemy napiÚcie do jednej trzeciej wartoĂci znajdujÈcej siÚ
na wyjĂciu opornika R1. Zatem w przypadku baterii 3 V na potencjometrze R1 uzyskamy napiÚcie 1,5 V, a na
rezystorze R2 — 0,5 V.
Potencjometr R3 jest z jednej strony podïÈczony bezpoĂrednio do baterii, a z drugiej — do galwanometru.
Jeĝeli ustawimy pokrÚtïo R3 w taki sposób, ĝe przez potencjometr bÚdzie przepïywaï taki sam prÈd, jak przez
oporniki R1 i R2, napiÚcie po jednej stronie obwodu bÚdzie równowaĝone przez róĝnicÚ potencjaïów po drugiej
stronie, zatem wyniesie 0 i galwanometr nie bÚdzie rejestrowaï prÈdu. WïaĂciwÈ wartoĂÊ natÚĝenia wskazywaïby miernik podïÈczony do opornika R347.
Aby zaprogramowaÊ komputer, przygotuj kartonowe dyski i naïóĝ je na rdzenie potencjometrów, po czym
przyklej je lub umocuj za pomocÈ nakrÚtek. Poza tym przydadzÈ siÚ równieĝ wskazówki, wiÚc wytnij je w kartonie i przymocuj do potencjometrów.
Moĝemy teraz stworzyÊ prostÈ tablicÚ mnoĝenia. Ustaw suwak potencjometru R1 poĂrodku i oznacz wskazywane miejsce na kartonowej tarczy cyfrÈ piÚÊ. To samo wykonaj dla rezystora R2. Teraz wyreguluj opornik R3 w taki sposób, aby galwanometr wskazywaï brak prÈdu. Wiadomo, ĝe 5×5 = 25, zatem opisujemy
poïoĝenie suwaka cyfrÈ 25. Teraz przekrÚÊ suwak potencjometru R1 tak, ĝeby nie przepïywaï przez niego prÈd
(zapisz na tarczy wartoĂÊ 0), i zrób to samo z opornikiem R2. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wyreguluj
rezystor R3 tak, aby galwanometr wskazywaï 0, wiÚc zapisz tÚ wartoĂÊ równieĝ na tarczy. NastÚpnie otwórz
maksymalnie przepïyw prÈdu w potencjometrach R1 oraz R2, a we wskazanych miejscach na tarczach zapisz
cyfrÚ 10. Takĝe i teraz wyreguluj opornik R3 tak, aby galwanometr niczego nie wskazywaï. Oznaczymy to
poïoĝenie wartoĂciÈ 100, gdyĝ taki jest wynik mnoĝenia 10×10. Teraz podziel skalÚ na tarczach R1 i R2
w jednakowych odstÚpach (od 1 do 10) i, równowaĝÈc napiÚcie za pomocÈ potencjometru R3, zapisuj na jego
tarczy wïaĂciwe wyniki.

Czy potrafisz pracowaÊ jak naukowiec?
1. W powyĝszym przykïadzie otrzymaliĂmy prostÈ tabliczkÚ mnoĝenia 10×10. Czy potrafisz w podobny
sposób stworzyÊ tablicÚ mnoĝenia uïamków (np. 3,5×6,8)?
2. W jaki sposób moĝemy mnoĝyÊ czynniki wiÚksze od 10? Podpowiedě: WartoĂÊ 3 moĝna przedstawiÊ jako
30, a 3,4 — jako 34.
3. Czy omawiany komputer analogowy pozwala na przeprowadzanie dzielenia? DobierajÈc wartoĂci na
potencjometrach R2 i R3, uzyskiwalibyĂmy wynik na rezystorze R1.
4. Komputery posiadajÈ wiele róĝnych zastosowañ. Czy moĝna stworzyÊ tekturowe tarcze pomagajÈce przewidywaÊ pogodÚ? Za pomocÈ potencjometru R1 wprowadzalibyĂmy wartoĂci ciĂnienia, a opornik R2
okreĂlaïby porÚ roku. W takim przypadku rezystor R3 wskazywaïby przewidywanÈ pogodÚ. Poprzez oznaczanie wartoĂci na tarczach tak naprawdÚ programujesz komputer. Im dokïadniej go zaprogramujesz, tym
lepsze wyniki bÚdziesz uzyskiwaÊ.
5. Czy moĝna zaprogramowaÊ komputer analogowy tak, aby obliczaï liczbÚ kalorii spoĝywanych w ciÈgu
dnia? Jedna tarcza moĝe okreĂlaÊ rodzaj Ăniadania, druga — rodzaj obiadu, a trzecia — caïkowitÈ wartoĂÊ
przyjmowanych kalorii.
6. Czy moĝemy tak zaprogramowaÊ komputer analogowy, aby poprawnie obliczaï odlegïoĂÊ pomiÚdzy
poszczególnymi miastami?
7. Czy za pomocÈ komputera da siÚ obliczyÊ pole powierzchni koïa o znanej Ărednicy?
47

Jakie zjawisko tu zachodzi? Czy potrafisz dokïadnie wytïumaczyÊ wspomniany proces za pomocÈ prawa Ohma i praw
Kirchhoffa?
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8. Czy za pomocÈ omawianego komputera moĝemy poznaÊ ĂredniÈ prÚdkoĂÊ, znajÈc czas i odlegïoĂÊ, jakie
pokonaliĂmy do danego miejsca?
9. Czy za pomocÈ tego komputera moĝemy podnosiÊ do kwadratu i pierwiastkowaÊ róĝne liczby?
10. Czy komputer analogowy moĝe podnosiÊ liczby do potÚgi trzeciej i obliczaÊ pierwiastki trzeciego stopnia?
11. Czy za pomocÈ komputera analogowego moĝna obliczaÊ odlegïoĂÊ Ziemi od innych planet w róĝnych
momentach roku?
12. W jaki sposób moĝna pomnoĝyÊ trzy liczby przez trzy inne liczby?
13. Czy komputer analogowy jest w stanie okreĂliÊ kÈt wystrzelenia rakiety, jeĂli znane sÈ jej prÚdkoĂÊ i odlegïoĂÊ do celu?
14. Czy zwykïy, zakupiony galwanometr moĝe zostaÊ zastÈpiony przez model wykonany z kompasu? Jakie sÈ
ograniczenia?
15. Jaki wpïyw ma natÚĝenie prÈdu na pracÚ komputera?
16. Czy moĝemy zastÈpiÊ galwanometr woltomierzem?
17. Poniĝej zaprezentowany zostaï schemat ukïadu generatora děwiÚków, w którym wstawiliĂmy sïuchawki
w miejsce galwanometru. Gdy nie sïychaÊ sygnaïu w sïuchawkach, napiÚcie w obwodzie jest zrównowaĝone. Czy potrafisz skonstruowaÊ taki komputer?

Komputer cyfrowy
Cel: Komputer cyfrowy jest kolejnym przykïadem elektronicznego mózgu. TworzÈ go zawiïe poïÈczenia elektryczne. W komputerze analogowym wartoĂci liczbowe sÈ zamieniane na prÈd elektryczny. Cyfrowy komputer dostarcza jednoznaczne odpowiedzi, poniewaĝ obwód zostaï tak zaprojektowany, ĝeby obliczaÊ tylko
jeden, konkretny wynik. Rezultaty sÈ czasami prezentowane jako Ăwiecenie siÚ okreĂlonych ĝarówek.
Materiaïy: Masonit na tarcze oraz obudowÚ, krótkie wkrÚty M16 z nakrÚtkami, przewód dzwonkowy, suche
ogniwo lub zasilacz staïoprÈdowy, piÚÊ ĝaróweczek wraz z oprawkami, a takĝe uszczelki.
Co robimy: Wytnij szeĂÊ tarcz masonitowych o Ărednicy ok. 15 cm kaĝda i wywierÊ otwory w ich Ărodkach.
Zamontuj tarcze w obudowie tak, jak ukazano na poniĝszym rysunku. Oddziel tarcze od obudowy uszczelkami. WywierÊ otwór blisko krawÚdzi tarczy, umieĂÊ w nim oïówek i narysuj mniejszy okrÈg. Wyjmij tarczÚ
z obudowy i na narysowanej linii wywierÊ otwory rozmieszczone co 1,5 cm. Wïóĝ wkrÚty w otwory i zamocuj
je od spodu za pomocÈ nakrÚtek.
Teraz wywierÊ kolejne otwory w tarczy. Kaĝdy otwór powinien znajdowaÊ siÚ w takiej samej odlegïoĂci od
Ărodka oraz 1,5 cm od sÈsiednich otworów. Umieszczaj wkrÚty ïbem do doïu. W czasie obrotu tarczy ïeb wkrÚtu
umieszczonego w niej powinien stykaÊ siÚ z ïbami wkrÚtów wychodzÈcych z obudowy.
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Zamocuj w obudowie szereg ĝarówek wraz
z oprawkami. Moĝna je poïÈczyÊ w róĝnych
kombinacjach z ïbami wkrÚtów zamontowanych w obudowie, z czego kaĝdy utworzony
obwód pozwala na przetwarzanie odmiennego
zagadnienia48.
Sposób dziaïania sprzÚtu: Prosty obwód powinien wystarczyÊ do zaprezentowania mechanizmu dziaïania komputera. Wykorzystaj wyobraěniÚ i zaprojektuj inne ukïady poïÈczeñ.
Problem: Czy potrafisz tak zaprogramowaÊ
tarczÚ, aby zaĂwieciÊ dowolnÈ wybranÈ przez
siebie ĝarówkÚ? Gwoli wyjaĂnienia — na
rysunku ïby wkrÚtów wychodzÈcych z tarczy
zostaïy umieszczone obok ïbów wkrÚtów
przymocowanych do obudowy. Stwórz obwód
zaprezentowany na rysunku. Po przekrÚceniu tarczy zaĂwieci siÚ pierwsza ĝarówka. Jeĝeli obrócisz jÈ dalej,
do pierwszej ĝarówki doïÈczy druga. Im bardziej bÚdziesz przekrÚcaï tarczÚ, tym wiÚcej ĝarówek bÚdzie Ăwieciïo. Czy potrafisz rozrysowaÊ peïny obwód49?

Problemy do przemyĂlenia i zbadania
w dziale „ElektrycznoĂÊ i magnetyzm”
(P) — Poziom podstawowy
(S) — Poziom Ăredni
(Z) — Poziom zaawansowany
1. Czy wszystkie magnesy posiadajÈ taki sam ksztaït i rozmiar? Zbierz róĝne rodzaje magnesów. (P)
2. Czy magnesy przyciÈgajÈ siÚ wzajemnie? (P)
3. Jakie substancje sÈ przyciÈgane przez magnesy? Czy wszystkie magnesy przyciÈgajÈ te same materiaïy? (P)
4. Jakich przedmiotów nie przyciÈgajÈ magnesy? (P)
5. Czy papier stanowi przeszkodÚ dla magnesu? A cyna? Przez jakie materiaïy przenika pole magnetyczne? (P)
6. Czy magnesy przyciÈgajÈ kaĝdy przedmiot z takÈ samÈ siïÈ? Czy moĝliwe jest ustalenie natÚĝenia pola
magnetycznego w róĝnych magnesach? (P)
7. Czy pole magnetyczne przenika przez powietrze? (P)
8. Czy obydwie krawÚdzie magnesu przyciÈgajÈ przedmioty? (P)
9. Czy obydwie krawÚdzie magnesu przyciÈgajÈ inne magnesy? (P)
10. Czy magnes wpïywa na odczyty kompasu? (P)
48

Czy potrafisz skonstruowaÊ wspóïczesnÈ wersjÚ komputera cyfrowego, wykorzystujÈcÈ diody LED? Czy moĝna wykonaÊ
model mniejszy od omawianego?
49
Zastanawiasz siÚ, jak daleko omawianemu urzÈdzeniu do prawdziwego komputera? Zajrzyj do uwagi 37. w dodatku D.
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11. Czy obydwie krawÚdzie magnesu w taki sam sposób oddziaïujÈ na kompas? Czy krawÚdzie te posiadajÈ
takie same wïaĂciwoĂci? (P)
12. Która krawÚdě magnesu przyciÈga igïÚ kompasu? Przyklej do tej krawÚdzi odcinek taĂmy i oznacz jÈ
literÈ „N”. (P)
13. Która krawÚdě magnesu przyciÈga przeciwnÈ stronÚ igïy kompasu? Oznacz jÈ literÈ „S”. Czy magnes
oddziaïuje tak samo na wszystkie kompasy? (P)
14. Oznacz drugi magnes tak samo, jak w zagadnieniach 12. i 13. Czy wpïywa on na kompasy tak samo, jak
pierwszy magnes? (P)
15. Czy jeĝeli zbliĝymy do siebie bieguny „N” obydwu magnesów, bÚdÈ siÚ one wzajemnie przyciÈgaÊ? (P)
16. Czy jeĝeli zbliĝymy do siebie bieguny „S” obydwu magnesów, bÚdÈ siÚ one wzajemnie przyciÈgaÊ? (P)
17. Czy pomiÚdzy magnesami istnieje jakaĂ siïa odpychajÈca? Czy pomiÚdzy biegunami „S” pojawia siÚ siïa
powodujÈca wzajemne odpychanie magnesów? (P)
18. Czy moĝesz zmierzyÊ wartoĂÊ siïy odpychajÈcej bieguny jednoimienne? (S)
19. Czy owa siïa odpychajÈca ma takÈ samÈ wartoĂÊ dla wszystkich magnesów? (S)
20. Czy obydwa bieguny póïnocne odpychajÈ siÚ wzajemnie tak samo mocno, jak bieguny poïudniowe? (S)
21. Co siÚ dzieje po zbliĝeniu do siebie bieguna „N” jednego magnesu i bieguna „S” drugiego? Czy te bieguny
przyciÈgajÈ siÚ, czy odpychajÈ? OdwróÊ obydwa magnesy. Czy teraz oddziaïujÈ na siebie z takÈ samÈ
siïÈ? (P)
22. Przeprowadě podobny eksperyment na innych magnesach. Czy zachowujÈ siÚ one w podobny sposób,
jak magnesy z zagadnienia 21.? (S)
23. Czy magnesy przyciÈgajÈ wszystkie metale? Które metale oddziaïujÈ z polem magnetycznym? (P)
24. Czy siïa magnetyczna przenika przez metalowe przedmioty i przyciÈga przedmioty znajdujÈce siÚ za nimi?
Zbliĝ silny magnes do gwoědzia, a nastÚpnie dotknij tym gwoědziem innego metalowego przedmiotu. (P)
25. Czy pole magnetyczne przechodzi przez powietrze i powoduje namagnesowanie metalowego przedmiotu? (S)
26. Czy pole magnetyczne rozchodzi siÚ w próĝni? (S)
27. Czy obydwa bieguny magnesu posiadajÈ takÈ samÈ wartoĂÊ pola magnetycznego? Sprawdě to na wielu
róĝnych magnesach. (S)
28. Co siÚ dzieje z natÚĝeniem pola magnetycznego w czasie oddalania magnesu od metalowego przedmiotu —
roĂnie czy maleje? Czy potrafisz zdefiniowaÊ zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy natÚĝeniem pola magnetycznego a odlegïoĂciÈ? (S)
29. Czy magnes przyciÈga gwóědě? Czy gwóědě jest magnesem? (P)
30. Czy gwóědě wpïywa na wskazania kompasu? Czy obydwa koñce gwoědzia oddziaïujÈ na kompas w taki
sam sposób, jak magnes? (P)
31. Czy inne ĝelazne lub stalowe przedmioty tak samo wpïywajÈ na kompas? Co z innymi metalami? (P)
32. Czy igïa kompasu jest namagnesowana? (P)
33. Czy igïa kompasu zawsze wskazuje ten sam kierunek, jeĂli nie ma w pobliĝu magnesów ani metalowych
przedmiotów? (P)
34. Czy kompas wskazuje ten sam kierunek wewnÈtrz budynku i na zewnÈtrz? (P)
35. Czy kompas zawsze wskazuje ten sam kierunek? Jaki to kierunek? (P)
36. Co sprawia, ĝe igïa kompasu jest zawsze skierowana na póïnoc? (P)
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37. Jakie kierunki bÚdzie wskazywaï kompas w innych rejonach Ăwiata? (S)
38. Gdzie znajdujÈ siÚ bieguny magnetyczne Ziemi? Czy byïy one zawsze zlokalizowane w tym samym
miejscu? (Z)
39. Czy moĝna namagnesowaÊ gwóědě, pocierajÈc go o magnes? Które materiaïy jest ciÚĝko namagnesowaÊ? W jaki sposób naleĝy pocieraÊ przedmiot, aby go najskuteczniej namagnesowaÊ? (P)
40. Które substancje dajÈ siÚ ïatwo namagnesowaÊ? Czy moĝna okreĂliÊ czas, jaki musi upïynÈÊ, zanim
przedmiot zostanie rozmagnesowany? (P)
41. Czy namagnesujesz ĝelazny lub stalowy przedmiot, zostawiajÈc go na kilka dni w pobliĝu magnesu? (P)
42. Czy za pomocÈ ziemskich biegunów magnetycznych moĝna namagnesowaÊ ĝelazny (stalowy) przedmiot? (S)
43. Jakie przedmioty w Twoim otoczeniu (rury w domu, puszki w sklepie, stalowe belki) sÈ namagnesowane?
Sprawdě je za pomocÈ kompasu. (S)
44. Jaki jest wpïyw ciepïa na magnes? Namagnesuj gwóědě i ogrzej go palnikiem spirytusowym50. Za pomocÈ
magnetometru sprawdě wartoĂÊ pola magnetycznego. (P)
45. Jaki wpïyw na siïÚ magnesu majÈ mocne uderzenia51? (P)
46. Czy nieuĝywane magnesy sïabnÈ? Czy moĝna ponownie namagnesowaÊ taki przedmiot? (S)
47. Jak moĝna powstrzymaÊ rozmagnesowanie nieuĝywanego magnesu? (S)
48. Które miejsca w magnesie majÈ najwiÚksze pole magnetyczne? Który obszar jest pod tym wzglÚdem
najsïabszy? Sprawdě to za pomocÈ magnetometru lub umieĂÊ na Ărodku magnesu stalowÈ kulkÚ. (P)
49. Czy moĝna wzmocniÊ magnes, zmieniajÈc jego ksztaït w taki sposób, aby jego najsilniej przyciÈgajÈce
obszary „wspóïpracowaïy” ze sobÈ? (P)
50. Jakie ksztaïty magnesów sÈ wykorzystywane w przemyĂle? W jaki sposób ksztaït oraz siïa magnesu sÈ
dopasowywane do danych potrzeb? (Z)
51. Skoro igïa kompasu jest namagnesowana, to czy moĝna zrobiÊ magnes ze zwykïej igïy? (P)
52. Jak jest zbudowany pïywajÈcy kompas Kolumba? (P)
53. W jakim naczyniu naleĝy umieĂciÊ pïywajÈcy kompas — szklanym czy metalowym? (P)
54. Co siÚ dzieje z kompasem umieszczonym w pobliĝu metalowego przedmiotu? Czy moĝna w jakiĂ sposób
zrównowaĝyÊ wpïyw tego przedmiotu, dodajÈc wiÚcej metalowych elementów? (S)
55. W jaki sposób zapobiega siÚ w statkach oddziaïywaniu metalowych elementów na kompas? (Z)
56. Jaka jest zaleta umieszczenia pïywajÈcego kompasu w oleju lub innej ciÚĝkiej cieczy? (Z)
57. W jaki sposób moĝemy obserwowaÊ rozkïad pola magnetycznego? Rozsyp opiïki ĝelaza na kawaïku
kartonu. Potwierdzeniem lub weryfikacjÈ jakiej hipotezy jest ukïad linii magnetycznych? (P)
58. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów zwróconych do siebie biegunami
póïnocnymi? (P)
59. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów zwróconych do siebie biegunami
poïudniowymi? (P)

50

Wykorzystaj w tym celu jedynie magnes stalowy lub ĝelazny. Nie naleĝy przeprowadzaÊ eksperymentu, stosujÈc magnesy
pokryte plastikowÈ lub gumowÈ otulinÈ, a takĝe magnesy wykonane z metali rzadkich ani ceramicznych.
51
Magnesy ceramiczne oraz wykonane z metali rzadkich zostanÈ roztrzaskane. Jeĝeli chcesz sprawdziÊ, co siÚ stanie, uĝyj
do tego magnesów wykonanych z innych metali.
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60. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów zwróconych do siebie przeciwnymi
biegunami? (P)
61. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów uïoĝonych prostopadle wobec siebie
(na ksztaït litery T)? (S)
62. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów w ksztaïcie podkowy, gdy sÈ do siebie
zwrócone zarówno biegunami poïudniowymi, jak i póïnocnymi? (P)
63. Jaki jest rozkïad linii pola magnetycznego wokóï dwóch magnesów w ksztaïcie podkowy, gdy sÈ do siebie
zwrócone przeciwnymi biegunami? (P)
64. Czy w kurzu znajdujÈ siÚ czÈsteczki przyciÈgane przez magnes? Przetestuj kurz zebrany w róĝnych
miejscach. (S)
65. Czy istniejÈ skaïy przyciÈgane przez magnes? Czy posiadajÈ one bieguny magnetyczne? (S)
66. Jaki wpïyw na kompas ma prÈd pïynÈcy w przewodzie? (P)
67. Czy Ziemia posiada pole magnetyczne? Gdzie siÚ znajdujÈ jego bieguny? (S)
68. Czy ZiemiÚ otaczajÈ linie pola magnetycznego? Jak moĝemy ustaliÊ ich rozkïad? (Z)
69. Co wywoïuje pole magnetyczne we wnÚtrzu Ziemi? Czy pole magnetyczne jest toĝsame z oddziaïywaniem
grawitacyjnym? (Z)
70. W jaki sposób pole magnetyczne Ziemi wpïywa na komunikacjÚ radiowÈ? (Z)
71. Czy inne ciaïa w Ukïadzie Sïonecznym posiadajÈ pole magnetyczne? (Z)
72. Jaki jest wpïyw ziemskiego pola magnetycznego na energiÚ pochodzÈcÈ ze Sïoñca? A na energiÚ pochodzÈcÈ z innych ěródeï? (Z)
73. Czy prÈd przemienny (z gniazdka sieciowego) tak samo wpïywa na odczyty kompasu, jak prÈd staïy
(bateryjny)? (S)
74. Co siÚ dzieje z igïÈ kompasu, gdy odwrócimy bieguny w obwodzie, przez który przepïywa prÈd staïy? (S)
75. Czy natÚĝenie pola magnetycznego ulegnie wzmocnieniu, jeĂli nawiniemy zwoje wokóï kompasu? Czy moĝna
zmierzyÊ wartoĂÊ takiego pola magnetycznego? (S)
76. Czy gwóědě umieszczony w uzwojeniu wspomnianym w zagadnieniu 75. zostanie namagnesowany? (S)
77. Jakie inne przedmioty moĝna namagnesowaÊ wewnÈtrz uzwojenia? (S)
78. Czy siïa magnesu ulegnie zwiÚkszeniu po umieszczeniu go w cewce przewodzÈcej prÈd staïy? (P)
79. Czy siïa magnesu ulegnie zwiÚkszeniu po umieszczeniu go w cewce przewodzÈcej prÈd przemienny? (S)
80. W jaki sposób zwiÚkszenie natÚĝenia prÈdu (podïÈczenie dodatkowych baterii) wpïywa na siïÚ elektromagnesu? (S)
81. W jaki sposób liczba zwojów wpïywa na siïÚ elektromagnesu? (P)
82. Czy elektromagnes posiada bieguny póïnocny i poïudniowy? (P)
83. Czy elektromagnes tak samo oddziaïuje na kompas, jak magnes trwaïy? (P)
84. W jakich materiaïach pojawia siÚ pole magnetyczne po wyïÈczeniu elektromagnesu? Jak dïugo zajmuje im
ponowne namagnesowanie? (Z)
85. Który rodzaj prÈdu jest bardziej opïacalny do zasilania elektromagnesu — staïy czy przemienny? (S)
86. Do czego sÈ wykorzystywane elektromagnesy w przemyĂle? Czy moĝesz sprawdziÊ niektóre z tych zastosowañ? (Z)
87. Jaki wpïyw na siïÚ elektromagnesu ma wykonanie uzwojeñ z róĝnych przewodów? (S)
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88. Czy zwiÚkszenie liczby zwojów lub natÚĝenia prÈdu zawsze wzmacnia siïÚ elektromagnesu wykonanego
z ĝelaza lub stali? Jakie wystÚpujÈ ograniczenia? (Z)
89. Jak bardzo moĝesz namagnesowaÊ stalowy przedmiot, pocierajÈc go o magnes? Czy jego siïa zaleĝy
od czasu pocierania? (S)
90. Czy wïaĂciwoĂci magnetycznego przedmiotu ulegajÈ wzmocnieniu, jeĂli pozostawimy go na dïuĝszy czas
w polu magnetycznym Ziemi? Jaka jest granica siïy magnetycznej tak namagnesowanego obiektu? (Z)
91. Czy magnetyzujÈc ĝelazne opiïki w rurze, moĝemy utworzyÊ magnes? A moĝe kaĝdy opiïek bÚdzie zachowywaï siÚ jak osobny magnes? (S)
92. Czy po roztrzaskaniu magnesu kaĝdy jego fragment bÚdzie tak silny, jak pierwotny magnes? (S)
93. Czy po roztrzaskaniu magnesu kaĝdy fragment posiada bieguny póïnocny i poïudniowy? (P)
94. Dlaczego stalowe przedmioty zachowujÈ wïaĂciwoĂci magnetyczne dïuĝej niĝ obiekty wykonane z ĝelaza? (Z)
95. Czy magnesy wykonane z mieszaniny ĝelaza, niklu i kobaltu sÈ silniejsze niĝ stalowe? Dlaczego? (Z)
96. Czy moĝesz sprawdziÊ wïaĂciwoĂci magnetyczne (ïatwoĂÊ namagnesowania oraz zdolnoĂÊ do odzyskiwania pola magnetycznego) ĝelaza, stali oraz ich stopów? (Z)
97. Jakie jest zastosowanie magnesu w telefonie, telegrafie oraz dzwonku do drzwi? (S)
98. Jakie jest zastosowanie magnesu w silniku, odbiorniku radiowym i telewizyjnym? (Z)
99. Czy w glebie znajdujÈ siÚ drobiny ĝelaza? Przyïóĝ mocny magnes w róĝnych miejscach. (S)
100. Czy moĝna rozdzielaÊ róĝne mieszaniny za pomocÈ magnesu? Przetestuj róĝne kombinacje, umieszczajÈc w nich opiïki ĝelaza. (P)
101. Czy moĝesz zobaczyÊ rozkïad linii pola magnetycznego, rozsypujÈc opiïki wokóï przewodu? UmieĂÊ przewód na kawaïku tektury i podïÈcz go do baterii. Rozsyp opiïki w pobliĝu przewodu i potrzÈĂnij tekturÈ. (S)
102. Skoro za pomocÈ prÈdu elektrycznego wywoïujemy pole magnetycznego, to czy dziÚki polu magnetycznemu moĝemy otrzymaÊ prÈd? PodïÈcz cewkÚ do galwanometru, a nastÚpnie wsuwaj magnes do
rdzenia i wysuwaj. (S)
103. Czy magnes wytwarza prÈd elektryczny? A moĝe po prostu przerywa linie pola magnetycznego wokóï
cewki? (S)
104. Czy nienamagnesowane materiaïy biorÈ udziaï w wytwarzaniu prÈdu w cewce? (Z)
105. Jaki prÈd jest wytwarzany przez magnes poruszajÈcy siÚ wewnÈtrz cewki? (Z)
106. Jaki wpïyw na natÚĝenie generowanego prÈdu ma szybkoĂÊ poruszania siÚ magnesu w cewce? (S)
107. Czy w cewce nawiniÚtej na magnes trwaïy jest wytwarzany prÈd? (S)
108. Jaki wpïyw na natÚĝenie prÈdu ma rozmiar cewki? (Z)
109. Jaki wpïyw na natÚĝenie prÈdu ma siïa magnesu umieszczonego w cewce? (Z)
110. Czy potrafisz zbudowaÊ generatory prÈdu przemiennego i staïego? Czym siÚ one róĝniÈ miÚdzy sobÈ? (S)
111. Co moĝesz powiedzieÊ o napiÚciu wytwarzanym w generatorze prÈdu przemiennego? Jaki jest wpïyw
czÚstotliwoĂci (szybkoĂci drgañ cewki wokóï magnetycznego rdzenia) na natÚĝenie prÈdu? (Z)
112. Jakiej czÚstotliwoĂci prÈdu przemiennego naleĝy uĝywaÊ, aby uniknÈÊ migotania oĂwietlenia? (Z)
113. Jaka jest róĝnica pomiÚdzy generatorem prÈdu a silnikiem elektrycznym? Czy potrafisz zbudowaÊ generator i zmierzyÊ jego moc na wyjĂciu? Wykorzystaj róĝne metody, aby zwiÚkszyÊ jego wydajnoĂÊ. (Z)
114. Przez jakie przewody pïynie prÈd? (P)
115. Jaki przewód jest najlepszym przewodnikiem prÈdu? (S)
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116. Czy prÈd moĝe pïynÈÊ w otwartym obwodzie? Dlaczego prÈd nie pïynie, jeĂli któryĂ przewód zostanie
przerwany? (P)
117. Czy potrafisz stworzyÊ przeïÈcznik sterujÈcy przepïywem prÈdu? (P)
118. Które materiaïy przewodzÈ prÈd, a które sÈ izolatorami? (P)
119. Czy potrafisz zmierzyÊ przewodnictwo róĝnych materiaïów? (S)
120. Które materiaïy utrudniajÈ przepïyw prÈdu? Czy potrafisz zmierzyÊ ich opornoĂÊ? (S)
121. Jaki jest zwiÈzek gruboĂci przewodu z wartoĂciÈ rezystancji? Jaki wpïyw ma dïugoĂÊ przewodu na natÚĝenie prÈdu? (Z)
122. Jaka jest zasada wykorzystywania oporu materiaïu do wytwarzania ciepïa i Ăwiatïa? Czy znajÈc wartoĂci
rezystorów, potrafisz zmierzyÊ iloĂÊ wydzielanych form energii? (S)
123. Jaki jest sposób dziaïania róĝnych przeïÈczników elektrycznych? Przetestuj ïÈczniki noĝowe, wïÈczniki
w latarkach, domowe wïÈczniki Ăwiatïa, wtyczki do gniazdka, przyciski, dzwonki do drzwi oraz przeïÈczniki
rtÚciowe. (P)
124. Czy istniejÈ naturalne ěródïa prÈdu? Czym jest elektrycznoĂÊ? (P)
125. Czy róĝne materiaïy posiadajÈ ïadunek elektryczny? Potrzyj balon o fragment weïny i zbliĝ go do wïosów
na gïowie. Czy omawiane zjawisko jest wywoïane przez elektrycznoĂÊ? (P)
126. Czy papier zawiera ïadunek elektryczny? UmieĂÊ gazetÚ na pïaskiej powierzchni i pocieraj o niÈ linijkÚ.
Po czym poznasz, ĝe elektrycznoĂÊ wpïywa na gazetÚ? Czy pojawia siÚ iskra? (P)
127. Czy weïna posiada ïadunek elektrostatyczny? Potrzyj weïnianÈ tkaninÚ (koc lub bluzÚ) przedmiotem wykonanym z tworzywa sztucznego. Czy na weïnie zebraï siÚ ïadunek? (P)
128. Co jest przyczynÈ wystÚpowania ïadunku elektrostatycznego? Pocieraj róĝne materiaïy, np. jedwab, nylon
czy gumÚ. Czy te materiaïy zostajÈ naïadowane elektrostatycznie? Przeprowadě inne doĂwiadczenia ze
wspomnianymi materiaïami — podgrzewaj je, ochïadzaj, uderzaj itd. Czym jest spowodowane gromadzenie siÚ ïadunku? (P)
129. Co siÚ dzieje z ïadunkiem elektrostatycznym, gdy idziesz po dywanie, a nastÚpnie dotykasz klamki? (P)
130. Jaka jest przyczyna nagromadzenia siÚ ïadunku, gdy otwierasz samochód od Ărodka? (S)
131. Co sprawia, ĝe kurz osiada na pïycie winylowej? (Z)
132. Jaki ïadunek elektrostatyczny posiada kurz, a jaki pïyta winylowa? (Z)
133. Które materiaïy gromadzÈ ïadunek elektrostatyczny, a które pozostajÈ elektrycznie obojÚtne? (P)
134. Czy materiaï gromadzÈcy ïadunek elektrostatyczny oddziaïuje równieĝ z magnesem? (P)
135. Czy wszystkie ïadunki elektrostatyczne sÈ takie same? Naïaduj róĝne materiaïy i zbliĝaj je do siebie.
Czy przedmioty z nagromadzonym ïadunkiem zawsze przyciÈgajÈ siÚ wzajemnie? (P)
136. Które naïadowane elektrostatycznie przedmioty przyciÈgajÈ siÚ wzajemnie, a które odpychajÈ? (P)
137. Czy przedmioty posiadajÈce ten sam ïadunek odpychajÈ siÚ, czy przyciÈgajÈ wzajemnie? Naïaduj elektrostatycznie dwa fragmenty folii spoĝywczej, pocierajÈc je dïoniÈ. Jak oddziaïujÈ na siebie? (P)
138. Zbuduj elektroskop i sprawdě, jakie jest oddziaïywanie elektrostatyczne liĂci. (S)
139. Czy ïadunki jednoimienne (posiadajÈce ten sam znak) przyciÈgajÈ siÚ, czy odpychajÈ? Jak jest w przypadku ïadunków róĝnoimiennych? (S)
140. Czy ïadunek elektrostatyczny zakïóca odczyty kompasu? (P)
141. Czy ïadunek elektrostatyczny oddziaïuje z magnesem? (P)
142. Jaki jest wpïyw wilgotnoĂci powietrza na ïadunek elektrostatyczny? (P)
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143. Czy ïadunek elektrostatyczny jest zaleĝny od temperatury? (P)
144. Czy moĝna sprawiÊ, aby ïadunek elektrostatyczny przemieĂciï siÚ w powietrzu? Skorzystaj z elektroforu,
generatora Van de Graaffa lub naïaduj weïnianÈ tkaninÚ i obserwuj jÈ w ciemnoĂci. (P)
145. Czy moĝna zmierzyÊ wartoĂÊ nagromadzonego ïadunku elektrostatycznego? (Z)
146. Co wpïywa na dïugoĂÊ przechowywania ïadunku elektrostatycznego w danym przedmiocie? (S)
147. Czy bïyskawica jest formÈ ïadunku elektrostatycznego? Jakie warunki muszÈ zostaÊ speïnione, aby
powstaïa bïyskawica? (P)
148. Czy potrafisz przewidzieÊ burzÚ z piorunami? (Z)
149. Czy ïadunek elektrostatyczny moĝe pïynÈÊ przewodem elektrycznym? Skorzystaj z generatora Van de
Graaffa lub innego wytwarzajÈcego ïadunek elektrostatyczny. (Z)
150. Czy istnieje sposób przechowywania ïadunku elektrostatycznego? Wypróbuj butelkÚ lejdejskÈ. (S)
151. Jakie materiaïy przewodzÈ ïadunek elektrostatyczny? Rozïaduj butelkÚ lejdejskÈ lub generator Van de
Graaffa na róĝnych materiaïach52. (S)
152. Które materiaïy sÈ izolatorami ïadunku elektrostatycznego? (S)
153. Z jakÈ prÚdkoĂciÈ jest przewodzony ïadunek elektrostatyczny w róĝnych materiaïach? A w gazach? (Z)
154. Do czego przydaje siÚ ïadunek elektrostatyczny? (P)
155. Czy ïadunek elektrostatyczny zagraĝa zdrowiu lub ĝyciu? Jakie mechanizmy zabezpieczajÈce przed szkodliwym wpïywem ïadunku wymyĂliï czïowiek? (P)
156. Które materiaïy posiadajÈ zdolnoĂÊ przechowywania ïadunku elektrostatycznego? (S)
157. Czym jest kondensator? Czy potrafisz zbudowaÊ kondensator i sprawdzaÊ wartoĂÊ przechowywanego
przezeñ ïadunku? (Z)
158. Które materiaïy nadajÈ siÚ na piorunochron? PamiÚtaj, aby eksperymentowaÊ z bezpiecznymi ěródïami
zasilania, a nie z piorunami. (Z)
159. Czym jest bateria? Czy potrafisz zrobiÊ proste ogniwo z cytryny, przewodu miedzianego i stalowego
noĝa? Wypróbuj róĝne owoce i metale. Czy w kaĝdym owocowym ogniwie moĝna zmierzyÊ natÚĝenie
prÈdu? Miernikiem mogÈ byÊ sïuchawki. (S)
160. Jaka jest zasada dziaïania baterii kieszonkowej? Czy potrafisz stworzyÊ wïasne ogniwo bateryjne tego
typu? (S)
161. W jaki sposób dziaïa akumulator samochodowy? Czy potrafisz zbudowaÊ wïasny akumulator? Wypróbuj
róĝne materiaïy i elektrolity. (Z)
162. Czy prÈd wytwarzany przez generator jest taki sam, jak zasilanie bateryjne? Przeprowadě wiele eksperymentów z obydwoma formami zasilania. (P)
163. Czy woda jest przewodnikiem prÈdu? (P)
164. Jakie substancje rozpuszczone w wodzie zwiÚkszajÈ jej przewodnictwo? Wypróbuj sól, cukier, sodÚ oczyszczonÈ itp. Za kaĝdym razem zmierz natÚĝenie przepïywajÈcego prÈdu. (S)
165. Jakie substancje sÈ gromadzone na elektrodach w procesie elektrolizy? (S)
166. Co siÚ stanie, jeĂli w procesie elektrolizy odwrócisz bieguny? Przy którym biegunie zbiera siÚ wodór?
Przypominamy, ĝe na kaĝdy atom tlenu przypadajÈ dwa atomy wodoru. (S)

52

Przed uĝyciem butelki lejdejskiej przeczytaj informacje zawarte w ramce „Bezpieczeñstwo dziĂ” na stronie 155. Warto
równieĝ zapoznaÊ siÚ z zasadami bezpieczeñstwa podczas obsïugi generatora Van de Graaffa.
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167. Na czym polega galwanizacja? Czy potrafisz przeprowadziÊ róĝne procesy galwanizacji? (S)
168. Jaki wpïyw ma natÚĝenie prÈdu na iloĂÊ substancji gromadzÈcych siÚ na elektrodach podczas elektrolizy? (S)
169. Jaki jest wpïyw czasu trwania elektrolizy na iloĂÊ substancji gromadzÈcych siÚ na elektrodach? (S)
170. Od jakich czynników zaleĝÈ wartoĂci napiÚcia i natÚĝenia prÈdu dostarczane przez bateriÚ? (Z)
171. Czy istnieje sposób okreĂlania strat cieplnych powstajÈcych przy okreĂlonych wartoĂciach napiÚcia i natÚĝenia? Zmierz zmiany temperatury, zanurzajÈc cewkÚ w pojemniku z wodÈ. (S)
172. Jaki jest wpïyw temperatury na przewodnictwo róĝnych metali? (Z)
173. Jaka jest zasada dziaïania bezpiecznika? Czy potrafisz zaprojektowaÊ róĝne rodzaje bezpieczników i obliczyÊ ich wartoĂci obciÈĝenia roboczego? (P)
174. WyjaĂnij zasadÚ dziaïania automatycznego wyïÈcznika. Jakie czynniki decydujÈ o bezpieczeñstwie róĝnych obwodów? (Z)
175. Jaka jest róĝnica pomiÚdzy silnikiem zmiennoprÈdowym a staïoprÈdowym? Czy potrafisz zbudowaÊ obydwa rodzaje silników? (S)
176. W jaki sposób dziaïa woltomierz? Czy potrafisz zaprojektowaÊ wïasny miernik napiÚcia i sprawdzaÊ za
jego pomocÈ róĝnicÚ potencjaïów w róĝnych obwodach? (Z)
177. Na czym polega mechanizm dziaïania amperomierza? Czy potrafisz zaprojektowaÊ wïasny miernik natÚĝenia i sprawdzaÊ za jego pomocÈ wartoĂÊ przepïywajÈcego prÈdu w róĝnych obwodach? (Z)
178. W jaki sposób zegarek elektroniczny wybija rytm? Jakimi metodami przedsiÚbiorstwa energetyczne regulujÈ dostarczane napiÚcie? (Z)
179. Czy pole magnetyczne otaczajÈce jeden przewód moĝe indukowaÊ (wzbudzaÊ) przepïyw prÈdu w drugim przewodzie? Sprawdě to zarówno dla prÈdu staïego, jak i przemiennego. (S)
180. Czym jest transformator? Czy moĝemy nazwaÊ transformatorem elektromagnes otoczony przez cewkÚ? (S)
181. Jaki jest wpïyw liczby zwojów w uzwojeniu pierwotnym (przepïywa w nim prÈd) transformatora na napiÚcie wystÚpujÈce na uzwojeniu wtórnym (prÈd jest w nim wzbudzany)? (Z)
182. W jaki sposób gruboĂÊ przewodów tworzÈcych uzwojenie pierwotne i wtórne wpïywa na wytwarzane
napiÚcie? (Z)
183. Czy potrafisz opracowaÊ transformatory pracujÈce w innych zakresach napiÚcia? (Z)
184. Czym jest transformator podwyĝszajÈcy, a czym transformator obniĝajÈcy? (Z)
185. W jaki sposób cewka indukcyjna powoduje podwyĝszenie wartoĂci prÈdu? Poeksperymentuj z przepuszczaniem prÈdu staïego przez uzwojenie pierwotne. Czy prÈd w uzwojeniu wtórnym ulega wzbudzeniu? (Z)
186. Jaka jest zasada dziaïania ĝarówki? Sprawdě, jak siÚ sprawdzajÈ róĝne materiaïy w roli ĝarnika. (S)
187. Czy potrafisz zbudowaÊ nieprzepalajÈcÈ siÚ ĝarówkÚ? Porównaj jÈ ze standardowymi ĝarówkami. Obserwuj ich dïugoĂÊ ĝycia i jasnoĂÊ. (Z)
188. Jakie gazy w warunkach niskiego ciĂnienia przewodzÈ prÈd? W jaki sposób odnosi siÚ to do lamp
neonowych? Czy moĝesz sprawdziÊ zaleĝnoĂÊ jasnoĂci od ciĂnienia? (Z)
189. W jakich barwach ĂwiecÈ róĝne gazy w warunkach niskiego ciĂnienia po przepuszczeniu przez nie
prÈdu? (Z)
190. Jaki jest mechanizm dziaïania lampy fluorescencyjnej? Jak to moĝliwe, ĝe niewidzialne Ăwiatïo ultrafioletowe staje siÚ widoczne dla oka? (Z)
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191. Czy potrafisz skonstruowaÊ ïukowÈ lampÚ wÚglowÈ? Jak wiele Ăwiatïa moĝe dawaÊ taka lampa? Czy
potrafisz zmierzyÊ energiÚ cieplnÈ wydostajÈcÈ siÚ w miejscu zetkniÚcia prÚtów wÚglowych? (Z)
192. Czy umiesz opracowaÊ ïukowy rzutnik wÚglowy albo wÚglowy reflektor ïukowy? Uĝyj dobrego zwierciadïa, aby zebraÊ i zogniskowaÊ Ăwiatïo. (Z)
193. Czy moĝna za pomocÈ soczewki zogniskowaÊ Ăwiatïo wytwarzane w wÚglowym reflektorze ïukowym
i wysïaÊ je na drewnianÈ deskÚ? Czy skupianie promieni Ăwietlnych wywoïuje wzrost temperatury? (Z)
194. Na jakiej zasadzie dziaïa wÚglowy piec ïukowy? Czy moĝesz stworzyÊ wïasny piec tego typu i eksperymentowaÊ na róĝnych metalach? Czy potrafisz okreĂliÊ temperaturÚ topnienia poszczególnych metali
i stopów? (Z)
195. Jaka jest róĝnica pomiÚdzy szeregowym a równolegïym poïÈczeniem lampek? Czy moĝna zmierzyÊ wartoĂci napiÚcia i natÚĝenia w róĝnych punktach obwodu? (S)
196. Co siÚ dzieje z napiÚciem w momencie szeregowego doïÈczenia kolejnych lampek? (S)
197. W jaki sposób przeksztaïcamy prÈd przemienny na prÈd staïy? Omów zasadÚ dziaïania prostownika.
Czy potrafisz zbudowaÊ wïasny prostownik? (Z)
198. Na jakiej zasadzie dziaïa alarm przeciwwïamaniowy? Czy umiesz opracowaÊ wïasny obwód takiego
alarmu? (S)
199. Na jakiej zasadzie dziaïajÈ przeïÈczniki dwu- i trójpozycyjne? Czy potrafisz stworzyÊ schemat wielozadaniowego obwodu? (S)
200. Czym jest komputer cyfrowy? Czy moĝesz zaprojektowaÊ komputer stworzony do okreĂlonych zadañ?
Sprawdě, jak dziaïa. (Z)
201. Czy umiesz stworzyÊ komputer analogowy i zaprogramowaÊ go do wybranego celu? Zaprojektuj na
przykïad komputer obliczajÈcy powierzchniÚ koïa przy znanej dïugoĂci promienia. (Z)
202. Czy moĝesz obliczyÊ wartoĂÊ prÈdu pïynÈcego w ukïadzie, mierzÈc straty cieplne na obwodzie? PuĂÊ
prÈd przez zimny przewód. ZwróÊ uwagÚ na wyginanie siÚ przewodu pod wpïywem temperatury. Czy kÈt
wygiÚcia zaleĝy od natÚĝenia przepïywajÈcego prÈdu? (Z)
203. Jaki wpïyw na opornoĂÊ przewodu majÈ takie czynniki, jak rodzaj materiaïu budulcowego, dïugoĂÊ, przekrój poprzeczny oraz temperatura? Przygotuj eksperyment, w którym bÚdÈ badane róĝne rodzaje przewodów. Ustaw staïe napiÚcie obwodu i mierz wartoĂÊ natÚĝenia. ZnajÈc napiÚcie i natÚĝenie, moĝesz
wyliczyÊ opór. (Z)
204. W jaki sposób bezpieczniki chroniÈ obwód przed przeciÈĝeniem? (P)
205. Czy potrafisz zbudowaÊ mostek Wheatstone’a w celu pomiaru rezystancji róĝnych materiaïów? (Z)
206. Jaki jest mechanizm dziaïania cewki indukcyjnej? Czy potrafisz zmierzyÊ napiÚcie na iskierniku? (Z)
207. Czym sÈ prÈdy wirowe? Czy moĝesz je zbadaÊ za pomocÈ cewki? Spróbuj zmierzyÊ wartoĂci tych
prÈdów. (Z)
208. Czy moĝna namagnesowaÊ igïÚ, gromadzÈc ïadunek elektrostatyczny w butelce lejdejskiej, a nastÚpnie
wypuszczajÈc go poprzez cewkÚ, w której umieszczona jest ta igïa? (Z)
209. Czy elektroliza zajdzie pod wpïywem prÈdu przemiennego? A moĝe nada siÚ do tego celu ïadunek
elektrostatyczny? (Z)
210. Czy magnes oddziaïuje w jakiĂ sposób na prÈd pïynÈcy w przewodzie? Rozwiñ okoïo 2 m przewodu o gruboĂci 0,5 mm pomiÚdzy dwoma izolatorami i podïÈcz go do zasilacza zmiennoprÈdowego53. Reguluj
napiÚcie za pomocÈ reostatu. W czasie przepïywu prÈdu zbliĝ silny magnes sztabkowy do przewodu. (Z)

53

Zasilacza niskonapiÚciowego.
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211. Czy potrafisz zaprojektowaÊ i zbudowaÊ transformator Tesli, a do tego znaleěÊ dla niego jakieĂ zastosowanie? (Z)
212. Czy potrafisz zbudowaÊ róĝne rodzaje odbiorników radiowych? Zapoznaj siÚ z reguïami dotyczÈcymi
budowy i dziaïania urzÈdzeñ radiowych, a nastÚpnie wykorzystaj je w swoim projekcie. (S)
213. Czy potrafisz opracowaÊ róĝne rodzaje anten telewizyjnych? Wypróbuj je na swoim telewizorze. PamiÚtaj,
ĝeby zaprojektowaÊ wïasny ukïad, a nie korzystaÊ z gotowych szablonów. (S)
214. Poeksperymentuj z zakïóceniami odbioru sygnaïu telewizyjnego w Twoim rejonie. (Z)
215. Czy potrafisz wymyĂliÊ nowe zastosowanie ogniwa fotoelektrycznego? (Z)
216. Wypróbuj moĝliwoĂci róĝnych rodzajów kondensatorów. Skup siÚ gïównie na pomiarze zgromadzonego
ïadunku. (Z)
217. Jaki wpïyw ma ïadunek elektrostatyczny na wzrost roĂlin? (S)
218. Jaki wpïyw majÈ prÈd staïy i prÈd przemienny na wzrost roĂlin? (S)
219. Jakie problemy pojawiajÈ siÚ podczas strojenia odbiornika radiowego? Czy potrafisz zaprojektowaÊ
wïasny ukïad strojeniowy? (S)
220. Na jakiej zasadzie dziaïa gïoĂnik w telewizorze lub odbiorniku radiowym? Czy umiesz stworzyÊ wïasny
gïoĂnik? (Z)
221. Czy moĝesz skonstruowaÊ komputery przewidujÈcy pogodÚ w zaleĝnoĂci od wprowadzonych danych?
Moĝe to byÊ zarówno komputer analogowy, jak i cyfrowy. (Z)
222. Czy umiesz zbudowaÊ komputer (analogowy) do nauki tabliczki mnoĝenia? PamiÚtaj, ĝeby go wykalibrowaÊ. (S)
223. Jaka jest róĝnica pomiÚdzy modulacjÈ czÚstotliwoĂci (FM) a amplitudy (AM) sygnaïu radiowego? Czy
potrafisz zaprojektowaÊ ukïad przeksztaïcajÈcy sygnaï radiowy na děwiÚk wydawany przez gïoĂnik? (Z)
224. Z jakÈ prÚdkoĂciÈ poruszajÈ siÚ fale radiowe? Czy potrafisz zmierzyÊ prÚdkoĂÊ, czÚstotliwoĂÊ oraz
dïugoĂÊ wygenerowanej fali radiowej? (Z)
225. Czym sÈ prostowniki? Czy potrafisz opracowaÊ ukïady, w których zastÚpujesz diody lampowe i triody
lampowe prostownikiem?54 (Z)
226. W jaki sposób dziaïa Ăcieĝka děwiÚkowa umieszczona w filmie? Czy potrafisz obmyĂliÊ wïasny sposób
wstawienia Ăcieĝki děwiÚkowej do filmu? (Z)
227. Czy umiesz wymyĂliÊ mechanizm nakïadania Ăcieĝki děwiÚkowej na klatki filmowe? (Z)
228. Czy potrafisz zaprojektowaÊ i zbudowaÊ oscyloskop? (Z)
229. Z jakimi problemami boryka siÚ kolorowa telewizja? Czy potrafisz rozwiÈzaÊ niektóre z tych problemów? (Z)

54

Wypróbuj róĝne rodzaje diod. Czym sÈ (byïy) diody lampowe i triody lampowe?
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A
aktynolit, 208
akumulator, 159
akwarium, 275
akwaterrarium, 277
alkohol, 35, 319
almandyn, 208
ameryk-241, 326
anemometr, 219
antymon, 208, 210, 212
apatyt, 206
areometr, 81
astrolabium, 102
autotransformator, 50
azbest, 60
azotan sodu, 79
azuryt, 212

B
bakteria, 257
balon meteorologiczny, 241
barometr
aneroidalny, 226
balonowy, 224
chemiczny, 231
gazowy, 236
hydrostatyczny Goethego, 230, 333

rtÚciowy, 333
wodny, 333
bateria
alkaliczna, 321
cynkowo-wÚglowa, 321
cytrynowa, 156
z bibuïy, 157
bezpieczeñstwo, 17, 20, 317, 318, 320, 323
biblioteczka naukowa, 24, 25
bibliotekarz, 25
biegun
geograficzny, 104
magnetyczny, 103, 104, 146
boksyt, 212
bromian sodu, 79
brzÚczyk, 176
butelka lejdejska, 154, 155
butla do mycia, 59

C
cewka, 155, 156, 321
chalkopiryt, 208, 212
chloran sodu, 79
chïodnica destylatora, 55
chmur generator, Patrz: generator chmur
chromian rtÚci, 324
ciĂnienie powietrza, 224, 226, 228, 230, 231, 236
cynober, 212
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czasomierz, 133
czterochlorek wÚgla, 324
czwórnik, 70

G
D

dalmierz ksiÚĝycowy, 110, 111
dehydratacja, 266
destylacja, 54, 55, 117
destylator
chïodnica, 55
sïoneczny, 117
deszczomierz, 220
diament, 206
dichromian amonu, 217
dozymetr, 135, 137
dwutlenek
magnezu, 66
manganu, 67
[JD1]dzwonek, 175

E
ekran fosforescencyjny, 134
elektrofor, 153
elektron, 140
elektroskop, 136, 148
elektroniczny, 150, 151, 328
rdzeniowo-kulkowy, 149
enstatyt, 208
episkop, 97

F

gablota entomologiczna, 271
galena, 212
galwanoskop, 158
generator
chmur, 234
gazu, 69
tlenu, 67
wodoru, 66
geologia, 205
gÚstoĂÊ wzglÚdna, 324
gips, 206, 207, 212
gramofon, 202
grzyb, 257
gwiazda, 102, 119

H
halit, 212
harmonograf, 203, 204
heksacyjanoĝelazian, 80
hel, 134, 139, 241, 242
heliograf, 238
higrometr wïosowy, 227
hornblenda, 212
humidor, 18

I
inklinacja magnetyczna, 103
inklinometr, 103
izopropanol, 319

fala
akustyczna, 260
podïuĝna, 214, 260
poprzeczna, 214, 260
Ăwietlna, 260

J
jaszczurka, 277
jednostka, 311
Jowisz, 98, 99, 325

filtr
papierowy, 57
Polaroid, 80
polaryzacyjny, 259, 260
przepïywowy, 42
sznurkowy, 41
FitzRoy Robert, 333
fluoryt, 206, 207
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K
kalcyt, 206, 212
karborund, 207
kijanka, 277
klamra regulowana, 71
klepsydra wodna, 201
klosz próĝniowy, 111, 113, 115, 116

Skorowidz
Poleć książkę

klucz telegraficzny, 176, 177
kod Morse’a, 178
kolba
z ĝarówki, 31
ze sïoika, 40
Kolumb Krzysztof, 147
komora
dyfuzyjna, 137, 138, 139, 327
metaboliczna, 274
mroĝÈca, 272
Wilsona, Patrz: komora dyfuzyjna
kompas
igïowy, 145
Kolumba, 147
sprÚĝynowy, 146
komputer
analogowy, 180, 181
cyfrowy, 183, 184, 331
konstelacja, 118
korund, 206
krysztaï, 71, 260
hodowanie, 71, 72, 74, 77, 78, 80
szlachetny, 74
KsiÚĝyc, 99
kwarc, 208, 212
kwas, 159, 322
przechowywanie, 59
siarkowy, 69, 172, 323
solny, 69, 172, 208, 323

L
labirynt dla zwierzÈt, 269
lampa
alkoholowa, 33
próĝniowa, 328
lejek, 41, 57
gruszkowy, 66
lewar wodny, 31
limonit, 212
lupa z kropli wody, 254


ïadowarka, 170
ïadunek elektrostatyczny, 148, 149, 150, 153, 154, 155
ïapa do probówek, 40
ïuk elektryczny, 51
ïyĝka pomiarowa, 59
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M
magnes, 143, 211
biegun, 145
sztabkowy, 143
trwaïy, 144, 167
magneĂnica, 173
magnetometr, 144, 165
magnetyt, 147, 211
magnetyzm, 143, 155
magnitudo, Patrz: wielkoĂÊ gwiazdowa
manometr rtÚciowy, 112
mapa nieba obrotowa, 97, 98, Patrz teĝ: planisfera
Mars, 98, 325
menzurka z podziaïkÈ, 34
merkurochrom, 72
Merkury, 325
metanol, 319
metoda zamkniÚtej ampuïki, 74
metrówka, 196
miedě, 210
miernik
prÈdów konwekcyjnych, 237
przewodnoĂci, 165
mika, 212
mikrograf, 258, 259
mikrometr optyczny, 197
mikroorganizm, 262, 263
mikroskop, 253, 258
gïÚbia ostroĂci, 267
Leeuwenhoeka, 256, 257
optyczny, 255
ěródïo Ăwiatïa, 253, 254
mikrotom, 267, 268
precyzyjny, 268, 269
mineraï, 206
badanie rysy, 207
ciÚĝar wïaĂciwy, 209
poïysk, 207
próba
kwasowoĂci, 208
perïy boraksowej, Patrz:mineraï próba
termiczna
termiczna, 209
próba kwasowoĂci, 208
topliwoĂÊ, 208
twardoĂÊ, 207
moneta, 207
waga, 63, 322
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Morse’a kod, Patrz: kod Morse’a
mostek prostujÈcy, 330
myjka grawitacyjna, 30, 54

N
nadtlenek wodoru, 66, 67
naftalina, 324
natÚĝenie, 158, 179
nefoskop, 222
neutron, 139, 140
nóĝ do ciÚcia
butelek, 47, 48, 49
szkïa, 45, 46
nurek kartezjañski, 82

O
odwaĝnik, 63
ogniwo
elektryczne, 157
Leclanche’a, 321
okulary
ochronne, 57
przeciwsïoneczne, 51, 321
spawalnicze, 110, 321
przystosowane do pracy z ïukami
wÚglowymi, 51
oïów, 134, 159
opornik o zmiennej rezystancji, 49
ortoklaz, 206, 208
oscyloskop, 331
owad, 270, 271

P
palnik
Bunsena, 33
dmuchawkowy, 38, 208
propanowy, 33
spirytusowy, 35, 208
z szerokim pïomieniem, 36
païeczka do mieszania, 57
papierek lakmusowy, 61
papieros, 18
pasta tnÈca, 60
pentoda, 151
anoda, 152
katoda, 151
siatka hamujÈca, 151, 152
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piec
ïukowy wÚglowy, 48, 50, 321
sïoneczny, 116
pierĂcieñ o zmiennej Ărednicy, 42
pierwiastek, 315
pipeta, 37
duĝa, 39
ustna, 37, 38
pirotyn, 212
piryt, 212
planeta, 98
ruch wokóï Sïoñca, 105
planetarium, 105, 106
z parasola, 106
planisfera, 325
Levenhuk, 325
Millera, 325
Star Target, 325
podkïadka, 60
podïoĝe hodowlane, 257
polarymetr, 80
polaryzator, 260, 321
pole magnetyczne, 144
linie, 147
pompa próĝniowa, 111, 113, 114
postaÊ krystaliczna, Patrz: krzysztaï
powietrze
ciĂnienie, 224, 226, 228, 230, 231, 236
wilgotnoĂÊ, 227, 228
wzglÚdna, 228, 229
prÈd, 158
czÚstotliwoĂÊ, 179
kierunek przepïywu, 179, 330
konwekcyjny, 237
natÚĝenie, Patrz: natÚĝenie
przemienny, 17, 18, 166, 168, 179
staïy, 17, 166, 168, 179
prÚt wÚglowy, 171
probówka, 52
projektor
gwiazdowy, 106, 107, 108
konstelacji, 118
promieniotwórczoĂÊ, Patrz: radioaktywoĂÊ
promieniowanie
alfa, 137, 139
beta, 137, 140
gamma, 137, 140
prostownik, 166, 167, 330
lampowy, 170, 171
proton, 139, 140
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przeïÈcznik
rtÚciowy, 160, 328
z agrafki, 161
przycisk, 162
psychrometr, 228

R
radioaktywnoĂÊ, 133, 134, 135, 326
wykrywanie, 135, 136, 137
radiometr, 240
refraktor, 99
reostat, 161, 162
grafitowy, 162, 163
solankowy, 47, 48, 49, 50
retorta, 54
rewersor, 163
roztwór
przesycony, 74
wzrostu, 75
rtÚÊ, 112, 160, 328
ruch harmoniczny, 203
rurka szklana
ciÚcie, 32
zginanie, 33
ryba, 275

S
salamandra, 277
Saturn, 98, 99, 325
sejsmograf, 211, 214
siarczan chromu potasu, 78
siarczan glinu potasu, 78
siarczek cynku, 135
siatka
dyfrakcyjna, 101, 325
na owady, 270
silnik
elektryczny, 173
podnoĂnika, 174
siïa
doĂrodkowa, 332
odĂrodkowa, 198, 332
siïomierz sprÚĝynowy, 195
skala
Beauforta, 223
Mohsa, 207
skaleñ, 212
sïonaczek, 263
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Sïoñce, 105
plamy, 99, 109
sïój próĝniowy, 115, 116
smuga kondensacyjna, 137
soczewka
dwuwypukïa, 255
ogniskowa, 99
szklana, 325
z tworzywa sztucznego, 325
soda
kalcynowana, 172
oczyszczona, Patrz: wodorowÚglan sodu
solenoid, 145, Patrz teĝ: cewka
sól Rochelle, 75, 78
spektroskop, 101
spintaryskop, 134, 135
statyw do probówek, 40
stojak, 44, 56
klamra mocujÈca, 44
na probówki, 53
U-ksztaïtny, 47
stoper, 202, 332
stóï laboratoryjny, 29
stroboskop, 332
elektryczny, 200
rÚczny, 199
stukawka, Patrz: ukïad stukawkowy
elektromagnetyczna, 178
suchy lód, 138, 139, 322
system metryczny, 196
szalka Petriego, 46, 58, 257, 258
szelak, 135
szkieïko
mikroskopowe, 265, 266
nakrywkowe, 265
podstawowe, 265, 266
z ïezkÈ, 266

¥
Ăwiatïo, 101
prÚdkoĂÊ, 140
rozchodzenie siÚ w przestrzeni, 260
spolaryzowane, 259

T
tablica Mendelejewa, 315
technik, 25
telegraf, 176, 177
klucz, 176, 177
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teleskop, 99, 326
okular, 100
temperatura odczuwalna, 224
termometr gazowy, 233, 234
terrarium, 276, 277
tlen, 172
generator, Patrz: generator tlenu
topaz, 206
transformator, 166, 167, 168, 320, 329
izolujÈcy, 17, 50
obniĝajÈcy napiÚcie, 329
obwodów ĝarzÈcych, 329
podwyĝszajÈcy napiÚcie, 329
separacyjny, Patrz: transformator izolujÈcy
trójnik T, 70
trójnóg, 42, 105
trzÚsienie ziemi, 211, 214
turmalin, 212

U
ukïad
okresowy pierwiastków, 315
stukawkowy, 176, 177, 178
Ukïad Sïoneczny, 105, 106
uran, 134

W
waga, 196
chemiczna, 64
děwigniowa, 205
szalkowa, 62
wahadïo Foucaulta, 108
wanienka pneumatyczna, 65
wÈĝ, 277
Wenus, 98, 325
wÚgiel, 72
wiatr, 219
kierunek, 221, 222
prÚdkoĂÊ, 219, 223, 224
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wiatromierz, Patrz: anemometr
wiatrowskaz, 221
wielkoĂÊ gwiazdowa, 119
wiertïo do szkïa, 60
wilgotnoĂÊ
powietrza, 227, 228
wzglÚdna, 228, 229
winian sodowo potasowy, Patrz: sól Rochelle
wodorowÚglan sodu, 172
wodór, 68, 172, 241, 242
generator, Patrz: generator wodoru
nadtlenek, Patrz: nadtlenek wodoru
wskaěnik
kierunku przepïywu prÈdu, 179, 330
siïy odĂrodkowej, 198
wulkan, 215
wykrywacz prÈdów powietrznych, 232

Z
zakraplacz, 34, 254
zasilacz prÈdu
przemiennego, 166
staïego, 166
zegar
radiometryczny, 133
sïoneczny, 104, 105
zlew, 29
zlewka, 57
znacznik poziomu, 45
regulowany, 52

¿
ĝaba, 277
ĝelazo, 210
opiïki, 147
ĝóïw, 277
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