ВСТУП
Книга «Цікаві експерименти з електрикою» зацікавить юних
допитливих читачів. Вона навчить їх ставити запитання й самостійно
знаходити на них відповіді.
Як змусити стрибати вівсяні пластівці? Як зігнути струмінь води?
За допомогою статичної електрики!
Ці та інші цікаві експерименти з електрикою юні дослідники
можуть провести самостійно або разом з батьками. Можливо,
вони захочуть повторити досліди зі своїми друзями.
Детальні інструкції до всіх експериментів та яскраві ілюстрації
допоможуть розгадати деякі секрети електрики і зроблять
процес досліджень захоплюючим і веселим.
Із простих домашніх експериментів починалося багато
великих наукових відкриттів!
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ДЕМОНСТРАЦІЯ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ
Інструкції
Потри дві повітряні кульки вовняною тканиною, а потім піднеси їх одна
до одної. Вони приклеяться чи відштовхнуться одна від одної?
Потри одну кульку об своє волосся й повільно відведи вбік. Запитай
у того, хто є поруч, що він бачить, або поглянь на себе в дзеркало.
Поклади алюмінієву банку на край столу. Потри кульку об волосся,
а потім піднеси її до банки. Вона потягнеться до кульки. Повільно
відсувай кульку — банка покотиться за нею!

Результат
Матеріали
для експерименту

Дві повітряні
кульки

Порожня
алюмінієва
банка
Вовняна
тканина
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Тертя поверхонь деяких матеріалів одна
об одну створює статичну електрику.
Коли ти треш кульку об волосся або
об вовняну тканину, вона забирає
електрони з волосся або тканини й стає
негативно зарядженою. Експеримент
показав, що протилежно заряджені
предмети притягуються, а однаково
заряджені — відштовхуються. Твоє
позитивно заряджене волосся прилипає
до негативно зарядженої кульки. Після
того як ти потер кульки тканиною, вони
обидві стали негативно зарядженими
й тому відштовхнулися. Алюмінієва банка
біля «негативної» кульки стає позитивно
зарядженою й притягується до неї.
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Принцип
Геть усе складається із дрібних частинок — атомів. Усередині
кожного атома є ядро, навколо якого обертаються електрони.
Ядро має позитивний електричний заряд, а електрони —
негативний. Заряд ядра дорівнює заряду електронів, тому вони
компенсують один одного, і тіло залишається незарядженим, тобто
електрично нейтральним. Але якщо предмети ретельно потерти,
то негативно заряджені електрони можуть «перестрибувати»
з одного предмета на інший. У цьому випадку в одного предмета
виявляється більше електронів, і він одержує негативний заряд.
А другий предмет стає позитивно зарядженим. Так виникає
статична електрика — накопичення зарядів на поверхні тіл.
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Заряд для лампочки
Інструкції
Зайди в темну кімнату з енергозберігаючою лампочкою, гребінцем
і вовняною тканиною.
Розчеши своє волосся гребінцем 20–30 разів. Ти можеш потерти
гребінець об вовняну тканину, щоб одержати такий самий ефект.
Після цього швидко піднеси гребінець до скляної частини
енергозберігаючої лампочки.
Спостерігай за тим, як на мить усередині лампочки з’явиться світіння.

Результат
Матеріали
для експерименту
Гребінець

Енергозберігаюча
лампочка

Вовняна
тканина
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У результаті тертя електрони з волосся
або тканини переходять на гребінець.
Це призводить до того, що твоє волосся
стає позитивно зарядженим, у той
час як гребінець одержує негативний
заряд. Гребінець може передавати
свій накопичений негативний заряд
незарядженим предметам, віддаючи при
цьому свої зайві електрони. Гребінець
передав свій заряд лампочці й став
електрично нейтральним (розрядився),
а лампочка, одержавши заряд,
загорілася. Оскільки заряд на гребінці
був дуже маленьким, то лампочка
загорілася лише на мить.
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Принцип
Зазвичай лампочка світиться, якщо ввімкнути освітлювальний
прилад у розетку або при підключенні до батарейки. Але є й інший
вид електрики — статична електрика, що створюється нерухомими
зарядами. Його можна одержати за допомогою тертя двох
предметів один об одного, наприклад гребінця об вовну або
гребінця об волосся. Основний принцип появи електричного
заряду полягає в тому, що волосся або тканина, віддаючи
електрони, стають позитивно зарядженими, а гребінець,
одержуючи електрони,— негативно. Електричний заряд можна
передавати від одного предмета до іншого. Для цього потрібно
торкнутися наелектризованим предметом іншого предмета,
і тоді частина заряду перейде на нього.
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