Doświadczenie nr 1
Odkrywanie energii elektrycznej
Wyjmij z pudełka
doświadczalnego nr 1:


2 uchwyty na baterie



2 baterie R20



włącznik



oprawkę na żarówkę



żarówkę karzełkową



4 przewody pomiarowe



diody w podstawce

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1. Umieść baterie w uchwycie upewniając się, że znaki na baterii (+/-) są prawidłowo
dopasowane.
2. Wkręć żarówkę do oprawki.
3. Testuj różne sposoby podłączenia żarówki do baterii i znajdź taki, który sprawi, że
żarówka się zapali. Zastąp żarówkę diodami. Spróbuj zapalić zarówno zieloną jak
i czerwoną diodę.
4. Spróbuj użyć dwóch baterii do zapalenia żarówki.
5. Narysuj schemat obwodu w Notatniku Inżyniera.
6. Uzupełnij zdanie: W obwodzie zamkniętym energia chemiczna w baterii może być
przekształcona w energię ……………………… i może zapalić żarówkę.

Doświadczenie nr 2
Inny sposób na zapalenie żarówki

Wyjmij z pudełka
doświadczalnego nr 1:


prądnicę na korbkę



diody w oprawce



oprawkę na żarówkę



żarówkę karzełkową



2 przewody pomiarowe

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1.

Podłącz przewody do prądnicy i do żarówki w oprawce.

2.

Kręć korbką z coraz większą prędkością do momentu, gdy lampka się zapali.

3.

Stwórz następny obwód zamknięty używając diod i prądnicy z przewodami. Kręć
korbką do momentu, gdy dioda się zapali. Spróbuj zapalić zarówno zieloną, jak
i czerwona diodę.

4.

Narysuj schemat wybranego obwodu w Notatniku Inżyniera.

5.

Na podstawie swoich obserwacji uzupełnij puste miejsca w poniższym zdaniu:
Prądnica przekształca energię ……………………. w energię ………………….. dla żarówki.

Doświadczenie nr 3
Czy jest to silnik czy prądnica?

Wyjmij z pudełka
doświadczalnego nr 1:


2 prądnice na korbkę



2 przewody pomiarowe

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1.

Oznacz prądnice literami A i B.

2.

Podłącz prądnice przewodami.

3.

Wyznaczcie jedną osobę z grupy, by trzymała za podstawę prądnicę A, a drugą do
trzymania prądnicy B.

4.

Podczas gdy osoba trzymająca prądnicę A kręci korbką w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, osoba trzymająca prądnicę B trzyma podstawę
i obserwuje ruch korbki w prądnicy B.

Na podstawie swoich obserwacji uzupełnij puste miejsca w poniższym zdaniu:
Prądnica przekształca energię ......................... w energię elektryczną, silnik przekształca
energię ...................... w energię mechaniczną.

Doświadczenie nr 4
Co to jest wiatrak?

Wyjmij z pudełka doświadczalnego nr 2:


podstawkę



stelaż z mocowaniem



wał z piastą



pierścienie oporowe



3 łopaty



akcesoria do dźwigu –
kubek, linkę, ciężarki

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1.

Złóż wiatrak – przykręć stelaż do podstawy za pomocą mocowania dołączonego
do zestawu, przymocuj wał z piastą, przeprowadzając go przez otwory w stelażu.

2.

Osadź łopaty w piaście.

3.

Przymocuj kubek do wiatraka.

4.

Umieść wiatrak naprzeciwko wentylatora w oznaczonym miejscu.

5.

Przytrzymaj podstawę wiatraka i włącz wentylator na najniższe obroty.

6.

Dokładaj ciężarki do kubka i sprawdź, ile maksymalnie uniesie wasz dźwig.

7.

Powtórz tę czynność, zmieniając prędkość wentylatora na średnie i następnie,
najwyższe obroty.

8.

Zapisz, ile ciężarków maksymalnie może unieść dźwig wiatrowy przy danej prędkości
wentylatora.

Doświadczenie nr 5
Mierzymy parametry łopat

Wyjmij z pudełka pomocniczego:


kalkulator



wagę



papier milimetrowy

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1. Oszacuj powierzchnię łopaty przez staranne przerysowanie jej na papierze
milimetrowym lub w Notatniku Inżyniera.
•

Policz, ile całych kwadratów zajmuje dana łopata i zapisz to w Notatniku

Inżyniera.
•

Oszacuj, ile całych kwadratów zapełniłyby łącznie częściowo zajęte pola. Zapisz
wynik.

•

Dodaj obie wartości, by dowiedzieć się, jaka jest powierzchnia łopaty.

2. Dokonaj pomiaru masy za pomocą wagi elektronicznej i zapisz wynik w tabeli
w Notatniku Inżyniera.

Doświadczenie nr 6
Które łopaty działają
najlepiej?

Wyjmij z pudełka doświadczalnego nr 4:



podstawkę



pylon



prądnicę turbiny



3 pręciki

1

ETAPY POSTĘPOWANIA:
1.

Przymocuj pylon turbiny wiatrowej do podstawki za pomocą śrub i nakrętek
motylkowych.

2.

Zamontuj prądnicę turbiny na górze pylonu.

3.

Przymocuj stworzone przez ciebie tekturowe łopaty turbiny wiatrowej
do pręcików. Zastanów się, w którym miejscu przymocować łopatę do patyczka.

4.

Umieść patyczki z przymocowanymi łopatami w piaście. Załóż piastę na wał
prądnicy.

5.

Obróć patyczki przy nasadzie tak, by osiągnąć odpowiedni kąt nachylenia łopat.
Sprawdź, czy wirnik swobodnie się obraca i jest wyważony.

6.

Ustaw turbinę w odpowiedniej odległości od wentylatora (min. 40 cm).

7.

Włącz wentylator. Ustaw łopaty w taki sposób, by kręciły się jak najszybciej.

