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Προσοµοιώνοντας το Σέλας στο σχολείο: οδηγίες κατασκευής
Για τα περισσότερα σχολεία, η κατασκευή της συσκευής θα απαιτήσει µια µικρή µόνο
επένδυση, καθώς τα περισσότερα / όλα από τα απαραίτητα υλικά είναι συνήθως διαθέσιµα
στα σχολικά εργαστήρια (πίνακας 1). Η κατασκευή θα πάρει περίπου 1-10 ώρες, ανάλογα µε
την προετοιµασία που θα χρειαστεί κανείς.

Υλικά
Στην εικόνα 1 φαίνεται ο βασικός πειραµατικός σχεδιασµός για τη δραστηριότητα 1, ο
πίνακας 2 δείχνει τις διαφοροποιήσεις για κάθε δραστηριότητα. Τα βασικά συστατικά είναι:
•

Μια µαγνητισµένη σφαίρα που παριστάνει τη Γη, τον Ήλιο ή κάποιο άλλο άστρο (εικόνα
1B)

•

Ένα δεύτερο ηλεκτρόδιο (ένα απλό σύρµα ή µια µαγνητισµένη σφαίρα, εικόνα 1F)

•

Μια πλάκα κενού µε ηλεκτρικές υποδοχές (εικόνα 1G)

•

Ένας θάλαµο κενού (εικόνα 1E)

•

Μια αντλία κενού (εικόνα 1D)

•

Ένα τροφοδοτικό υψηλής τάσης (εικόνα 1H).

Στον πίνακα 1 φαίνεται η ολοκληρωµένη λίστα µε τα υλικά και τις τιµές.

Εικόνα 1: Η πειραµατική διάταξη για τη δραστηριότητα 1. Μέσα στο θάλαµο κενού (E) η
σφαίρα (B) βρίσκεται πάνω σε µια πλαστική βάση. Ένας µαγνήτης είναι τοποθετηµένος µέσα
στη σφαίρα, δηµιουργώντας ένα ηλεκτρόδιο, και το δεύτερο ηλεκτρόδιο (F) αναρτάται στο
επάνω µέρος του θαλάµου κενού. A: βόρειος πόλος του µαγνήτη, C: νότιος πόλος του µαγνήτη,
D: αντλία κενού, G: πλάκα κενού, H: τροφοδοτικό υψηλής τάσης.
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά του Philippe Jeanjacquot
Η σφαίρα δεν χρειάζεται να είναι η ίδια µαγνητική αλλά θα πρέπει να είναι κούφια, ώστε
ένας µαγνήτης να µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό, και θα πρέπει να άγει το ηλεκτρικό
ρεύµα. Για τις δραστηριότητες 3 και 4, θα χρειαστείτε µια δεύτερη σφαίρα για να αναπαριστά
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τον Ήλιο, ιδανικά, η δεύτερη αυτή σφαίρα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη και να έχει
ισχυρότερο µαγνήτη.
Για παράδειγµα:
•

Μια Χριστουγεννιάτικη µπάλα καλυµµένη µε ηλεκτρικά αγώγιµη µπογιά (10€ για την
µπάλα, 30€ για την µπογιά)
Αυτή είναι η πιο απλή και φθηνή επιλογή.

•

Μια κούφια ορειχάλκινη µπάλα (το κόστος ποικίλει)

•

Μια κούφια ορειχάλκινη µπάλα, εκ παραγγελίας (περίπου 300€).

Το απλό ηλεκτρόδιο που χρησιµοποιείται στις δραστηριότητες 1-3 µπορεί να είναι, για
παράδειγµα, ένα ηλεκτρικά αγώγιµο καρφί (π.χ. από σίδηρο ή brass) ή µπορεί απλά να είναι
το πέρας από ένα από τα καλώδια που συνδέονται µε την τροφοδοσία.
Η αντλία και ο θάλαµος κενού χρησιµοποιούνται για να αναπαράγουν τον αραιό αέρα της
άνω ατµόσφαιρας. Για να δείτε ένα εντυπωσιακό Σέλας, θα χρειαστείτε πιέσεις µικρότερες
από 10 pascals, αυτό απαιτεί µια καλή και σχετικά καινούρια βασική αντλία κενού.
Χρησιµοποιήσαµε ένα τροφοδοτικό υψηλής τάσης που παρέχει µια τάση 0-6 kV και ένα
ρεύµα 3.5 mA. Ωστόσο, 800V και µερικά mA είναι αρκετά για το πείραµα έτσι θα
µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε, για παράδειγµα, την υψηλής ενέργειας τροφοδοσία της
ακτίνας ηλεκτρονίων.
Αντικείµενο

Τιµή ανά
κοµµάτι (€)

Σχόλια

Μια βασική αντλία κενού

500

Θάλαµος κενού (περίπου
30 l σε όγκο)

200

Πλάκα κενού µε
ηλεκτρικές υποδοχές, µαζί
µε καλώδια για σύνδεση
στο τροφοδοτικό

200

Τροφοδοτικό (800V,
3mA)

300

Μια ή δύο σφαίρες

10-300 (δείτε τις Οι δραστηριότητες 1-3 απαιτούν µια
διάφορες
σφαίρα, η δραστηριότητα 4 απαιτεί δύο.
επιλογές,
παρακάτω)

Ένας ή δύο ισχυροί
µόνιµοι µαγνήτες, αρκετά
µικροί ώστε να χωρέσουν
στη σφαίρα/ες

5

Είναι απαραίτητο µόνο αν η σφαίρα σας
δεν είναι µαγνητική, οι δραστηριότητες
1-3 απαιτούν ένα µαγνήτη, η
δραστηριότητα 4 απαιτεί δύο.

Ένα ή δύο στηρίγµατα:
εµείς χρησιµοποιήσαµε
πλαστικά χωνιά αφού
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δύο.

Δύο ηλεκτρικά καλώδια
για να συνδεθούν τα
ηλεκτρόδια στην πλάκα
κενού

5

Επαναχρησιµοποιούµενη
κόλλα (π.χ. Blu-Tack®) ή
κολλητική ταινία

5

Ηλεκτρικά αγώγιµη
µπογιά (προαιρετικό)

30

Είναι απαραίτητο µόνο αν
χρησιµοποιείτε µια µη µεταλλική σφαίρα
(π.χ. µια Χριστουγενιάτικη µπάλα)

Πίνακας 1: Απαραίτητα υλικά, οι κατά προσέγγιση τιµές είναι για προιόντα που βρίσκονται στη
Γαλλία.

Διαδικασία
Για τη δραστηριότητα1, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Για τις δραστηριότητες 2-4,
συµβουλευτείτε τον πίνακα 2 για τις διαφοροποιήσεις.
Οδηγία ασφάλειας: Προτού ξεκινήσετε, ελέγξτε τη µόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων να
µην είναι φθαρµένη. Αυτό είναι σηµαντικό τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για την
επίτευξη καλών αποτελεσµάτων.
1. Εκτός και αν χρησιµοποιείτε µια µαγνητική σφαίρα εκ παραγγελίας, θα χρειαστεί να
ξεκινήσετε µε τη µαγνήτιση της σφαίρας σας. Με τη χρήση κόλλας (π.χ. Blu Tack),
κολλήστε το µαγνήτη στο εσωτερικό της σφαίρας σας.
2. Παρατηρήστε τον προσανατολισµό του µαγνήτη.
3. Κόψτε το σωλήνα από το πλαστικό χωνί, για να δηµιουργήσετε ένα υποστήριγµα για τη
σφαίρα σας
4. Τοποθετήστε το υποστήριγµα πάνω στην πλάκα κενού.
5. Ισορροπήστε τη σφαίρα στο πλαστικό υποστήριγµα, µε το βόρειο πόλο προς τα πάνω.
6. Χρησιµοποιήστε δύο καλώδια, για να συνδέσετε την πλάκα κενού στο θετικό και
αρνητικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού.
7. Συνδέστε ένα ακόµα καλώδιο στο θετικό ακροδέκτη της πλάκας κενού, και κολλήστε το
άλλο άκρο του µε κολλητική ταινία ή κόλλα στη µαγνητισµένη σφαίρα. Δείτε τον πίνακα
2 για τις διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες 2-4.
8. Συνδέστε το τελευταίο καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη της πλάκας κενού, και έπειτα
µε χρήση κολλητικής ταινίας ή κόλλας, συνδέστε το καλώδιο στο εσωτερικό τοίχωµα του
θαλάµου κενού ώστε να κρέµεται κοντά στο επάνω µέρος του θαλάµου, στην απέναντι
πλευρά από την µαγνητισµένη σφαίρα (δείτε την εικόνα 1). Δείτε τον πίνακα 2 για τις
διαφοροποιήσεις για τις δραστηριότητες 2-4 (π.χ. µια δεύτερη µαγνητισµένη σφαίρα).
9. Θέστε σε λειτουργία το τροφοδοτικό και την αντλία κενού. Όταν η πίεση γίνει αρκετά
χαµηλή, µετά από 5-15 λεπτά, εµφανίζεται το Σέλας.
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Για να φανεί το Σέλας µε πιο εντυπωσιακό τρόπο, τραβήξτε τις κουρτίνες και κλείστε τα
φώτα.
Δραστηριότητα

Άνοδος

Κάθοδος

Σχόλιο

1) Προσοµοίωση του Μαγνητισµένη
Σέλαος και της ζώνης σφαίρα (Γη)
Van Allen

Απλό Ηλεκτρόδιο
(Ήλιος)

2) Επίδειξη της
δύναµης Lorentz

Απλό Ηλεκτρόδιο

Μαγνητισµένη
σφαίρα (άστρο)

3) Δηµιουργία
Σέλαος στον Ήλιο

Απλό Ηλεκτρόδιο

Ισχυρά µαγνητισµένη Παροµοίως, η άνοδος
σφαίρα (Ήλιος)
δεν αντιπροσωπεύει
κάποιο συγκεκριµένο
αστρονοµικό σώµα.

4) Ταυτόχρονη
αναπαράσταση του
Ήλιου και της Γης

Μαγνητική σφαίρα
(Γη)

Ισχυρά µαγνητισµένη
σφαίρα (Ήλιος)

Η άνοδος δεν
αντιπροσωπεύει
κάποιο συγκεκριµένο
αστρονοµικό σώµα.

Πίνακας 2: Η διάταξη για τις δραστηριότητες 1-4

Προµηθευτές
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα προµηθευτών για κάποια από τα αντικείµενα.
Ισχυροί µόνιµοι µαγνήτες µπορούν να παραγγελθούν από το Supermagnete:
www.supermagnete.fr
Τροφοδοτικά και ηλεκτρικά αγώγιµη µπογιά µπορεί να παραγγελθούν από το Conrad:
www.conrad.fr (αριθµοί προιόντων 085192-62 και 813893-62)
Θάλαµοι, πλάκες και αντλίες κενού µπορούν να παραγγελθούν από το Jeulin: www.jeulin.fr
(αριθµοί προιόντων 71301584, 25104684 και 70106284)
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