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Φ Υ Σ Ι Κ Η 

Σχολείο :………………………………………………….. 

 

 Ηλεκτρικός κινητήρας  

Ο Ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή που μετατρέπει την  

ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητική ενέργεια.  

                                                                                        Εικόνα 1 : Ηλεκτρικός κινητήρας  

 

Ηλεκτρικό κινητήρα έχει κάθε αυτοκινητάκι -παιχνίδι  με μπαταρία με το οποίο  έχεις παίξει, το  «πιστολάκι» που στεγνώνεις τα μαλλιά σου,  τα τραίνα 

του Μετρό, το πλυντήριο , το ψυγείο, ο υπολογιστής σου για να μην θερμαίνεται, ο ανεμιστήρας ,το τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιήσεις  κ.α. 

Οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε (κινητήρες ,μπαταρίες, λαμπτήρες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.) διαθέτουν δύο άκρα (πόλους) με τα 

οποία συνδέονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζονται ηλεκτρικά δίπολα .Όταν στα άκρα ενός ηλεκτρικού διπόλου (π.χ. του κινητήρα μας) εφαρμόσουμε 

μια ηλεκτρική τάση V, τότε από το δίπολο θα διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Αν αλλάξουμε την τιμή της τάσης V, θα μεταβληθεί και η ένταση Ι. Ο 

τρόπος που μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος του διπόλου όταν μεταβάλλουμε την τάση στους πόλους του εξαρτάται από το δίπολο.  

Ποια είναι η ποσοτική σχέση που συνδέει την ηλεκτρική τάση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα μας; Πώς δηλαδή 

μεταβάλλεται η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα μας όταν μεταβάλλουμε τη διαφορά δυναμικού που 

εφαρμόζουμε στα άκρα του;  

 



Για να απαντήσουμε στο   ερώτημα , θα καταφύγουμε στο πείραμα.  

Πείραμα 1
ο
 

Συναρμολογήστε το κύκλωμα που βλέπετε στην εικόνα.  

 

Με το τροφοδοτικό μεταβάλλετε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του κινητήρα. Μετρήστε την τάση στα άκρα του κινητήρα με 

το βολτόμετρο και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό με το αμπερόμετρο και συμπληρώστε τον πίνακα 1 

Με τη βοήθεια των τιμών της τάσης και της έντασης από τον πίνακα σχεδιάστε  σε χαρτί μιλιμετρέ το διάγραμμα της έντασης (Ι) του 

ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα σε συνάρτηση με τη τάση V που εφαρμόζουμε στα άκρα του. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ένδειξη 

Βολτομέτρου 

(Volt) 

Ένδειξη 

Αμπερομέτρου 

(mA) 

Όταν αρχίζει να 

περιστρέφεται ο 

κινητήρας 

V = 

 

2,0  

2,5  

3,0  

3,5  

4,0  

4,5  

5,0  

 



 

Παρατηρώντας το διάγραμμα της έντασης (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό σε συνάρτηση με την ηλεκτρική τάση (V) 

απαντήστε τις ερωτήσεις:  

 Η γραμμή του διαγράμματος διέρχεται από το μηδέν; 

Απάντηση :……………………………………………………. 

 Το διάγραμμα είναι μια ευθεία γραμμή; 

Απάντηση :…………………………………………………… 

  Τα δύο μεγέθη που μετρήσατε  είναι ανάλογα; Ο λόγος τους διατηρείται σταθερός; 

Απάντηση(ΝΑΙ/ΟΧΙ) και δικαιολόγηση : 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Ο Γερμανός φυσικός Ωμ (Ohm) διατύπωσε  ένα νόμο που είναι γνωστός ως νόμος του Ωμ: Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος που 

διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του.  

Ισχύει ο νόμος του Ωμ για τον κινητήρα; 

Απάντηση : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Πείραμα 2
ο
 

Συναρμολογήστε το κύκλωμα της εικόνας  συνδέοντας  σε σειρά με τον κινητήρα το λαμπάκι  

 

Αρχίστε να αυξάνετε σταδιακά τη τάση της πηγής (τροφοδοτικό) . Η ηλεκτρική πηγή (τροφοδοτικό) δίνει ενέργεια στις συσκευές του 

ηλεκτρικού κυκλώματος, τον κινητήρα και το λαμπάκι . Στον κινητήρα η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται κατά μεγάλο ποσοστό σε 

κινητική και κατά ένα μικρό μέρος σε θερμική στα καλώδια του κινητήρα. Στο λαμπάκι η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική 

με αποτέλεσμα να θερμαίνεται το σύρμα  στο λαμπάκι και σε φωτεινή όταν το σύρμα ζεσταθεί τόσο πολύ ώστε να φωτοβολεί. Με βάση 

αυτή τη περιγραφή, συμπληρώστε τον πίνακα 2 και εξηγήστε αυτά που παρατηρείτε. 

 



 

Πίνακας 2- Λαμπάκι-Κινητήρας 

Ένδειξη 

Βολτομέτρου (τάση 

τροφοδοτικού) Volt 

Παρατηρώ  

Ανάβει το 

λαμπάκι: 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

Παρατηρώ 

Περιστρέφεται ο ηλεκτρικός  

κινητήρας : ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 

Εξηγώ αυτό που παρατηρώ 

1,0   

 

 

2,0   

 

 

3,0   

 

 

4,0   

 

 

5,0   

 

 

3,5V   σταματώ για 

μια στιγμή  με το 

χέρι μου την 

περιστροφή του 

κινητήρα 

Παρατηρώ:  

 

Εξηγώ : 



 

Αξιολόγηση Φυσικής 

Πείραμα 1ο   

Συναρμολόγηση 

κυκλώματος 

  

 Σύνδεση Αμπερομέτρου 1 

 Σωστή επιλογή υποδοχών 1 

 Σωστή επιλογή κλίμακας 1 

 Σύνδεση Βολτομέτρου 1 

 Σωστή επιλογή υποδοχών 1 

 Σωστή επιλογή κλίμακας 1 

 Σωστή συνολική συναρμολόγηση 1 

 «Κάψιμο» κινητήρα -10 

Μετρήσεις  8 μετρήσεις 4 

Γραφική παράσταση Σύμβολο φυσικού μεγέθους στους άξονες 1 

 Μονάδες στους άξονες 1 



 Κατάλληλες κλίμακες 1 

 Σωστή τοποθέτηση σημείων 4 

 Σωστή χάραξη γραμμής 4 

Ερωτήσεις 1η 2 

 2η 2 

 3η 1+3 

 4η 1+4 

2ο πείραμα   

 Σύνδεση Βολτομέτρου 1 

 Σωστή επιλογή υποδοχών 1 

 Σωστή επιλογή κλίμακας 1 

 Σωστή συναρμολόγηση κυκλώματος 1 

 «καμένο» λαμπάκι -10 

1,0V  1+3 

2,0V  1+3 

3,0V  1+3 



4,0V  1+3 

5,0  1+3 

3,5V  1+10 

 Σύνολο 70 

 

 

 

 

 


