
Знаеш ли, че… 
Някои електроцентрали 

са поставени под водата 

и използват морските 

течения. Наричат се 

хидроцентрали.  

24 25

Без електричество е невъзможно да запалим лампата, 
да се повозим във влака или да телефонираме! 

През XX в. електричеството заело такова място 
във всекидневието ни и в промишлеността, че 
днес без него направо не можем да минем…

Магията на 
електричеството

В батерия
През 1800 г. италиане-
цът Волта изобретява 
електрическата бате-
рия. Тя представлява 
подредени едно върху 
друго кръгчета – от 
цинк, сребро и картон, 
напоен със солена 
вода… Сега, разби-
ра се, батерията има 
съвсем друг вид.

Индукцията
През 1832 г. англичанинът Фарадей разработва нов метод за произвеждане на 
електричество. Той прави бобина от навита медна електрическа жица. Когато 
се постави бобината до магнит и се завърти, в нея протича електрически 

ток. Това явление се нарича индукция. За да произведат електричеството, с 
което си служим всекидневно, електроцентралите функционират точно 

по този принцип – огромни бобини се въртят пред гигантски магнити 
и индуцират електрически ток.

На въздух
За да се произведе електрическа 
енергия, може да се използват 
неизчерпаеми източници, като 
вятъра, водата… или слънчевата 
светлина. Наричаме ги още 
естествени или подновяеми енер
гийни източници. 

Поразяващо откритие!
Искрите, получени чрез триене в лабораторията, 
поразително приличат на мълнията. Затова учените 
решават, че става дума за едно и също явление. И тъй като 
искрите падат найчесто върху метални остриета, през 1750 г.  
на Бенджамин Франклин му хрумва да забие в земята 
дълги метални пръти. Привличайки мълнията, тези пръти 
предпазват околните къщи. Така се ражда гръмоотводът.

Електростатично 
представление
През XVIII в. учените умеели да пре д  
извикват съвсем кратки искри. За  
да предизвикат статично електричест-
во, използвали машини, в които едни 
части се триели в други, както когато въл нена 
дреха се трие в друга вълнена дреха. Хората ходели в специални театри, за 
да се забавляват, наблюдавайки подобни опити.

Мъж, увиснал над 
земята, държи 
ръката на една 

жена.

Другата 
ръка на 
жената 
привлича 
късчета 
хартия!

В краката му се 
търка буца сяра.

Батерията превръща 
произведената 
от химическите 
реакции енергия в 
електрическа.

Като се върти под 
въздействието на 

вятъра, вятърната 
централа произвежда 

електричество по 
индукция.

Смята се, че 
Франклин пуснал 
по време на буря 
хвърчило, като 
на долния край на 
връвта завързал 
ключ, който се 
наелектризирал 
и произвел искра. 
Но този опасен 
опит май повече 
прилича на 
легенда…

В наши дни много се говори за 
електрически автомобили. Но най-

първите автомобили, произведени през 
трийсетте години на XIX в., са били 

именно електрически!

Мълнията е 
естествено 
явление – 
искра, дълга 2 
километра, която 
нагрява въздуха до 30 0000 С 
и може да причини огромни щети!

Новини от днешния ден Найголемият язовир на света се намира в Китай. Той е повече от 2 километра дълъг и 100 метра висок! Произвежда електричество за 5 милиона души!
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