
 

ΣΑΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΓΔΙΞΗ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΤΛΙΚΑ 

Ηλεκηροζκόπιο – Ηλεκηρικό εκκρεμές – Πλαζηικός τάρακας – Μάλλινο ύθαζμα ή ηζότα- 

Υάρακας ακρσλικός –τάρακας PVC- Ηλεκηροζηαηική μητανή Wimshurst-κύλινρος από 

αλοσμίνιο με μονωηική λαβή - Κύλινδρος μεηαλλικός με εκκρεμές – σζκεσή με αγώγιμοσς 

οπλιζμούς και ζθαιρίδια 

 

Σηόρνη :  

 Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλνπλ ηηο ειεθηξηθέο δπλάκεηο κέζα από 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε δηάθνξα πιηθά 

 Να παξαηεξνύλ θαη λα εξκελεύνπλ ηα θπζηθά θαηλόκελα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα 

από πεηξάκαηα κε όξγαλα αλίρλεπζεο θνξηίσλ όπσο ην ειεθηξνζθόπην 

 Να αηζζεηνπνηνύλ ειεθηξηθά πεδία θαη λα παξαηεξνύλ θηλήζεηο θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ 

ιόγσ απηώλ.  

 Να δηαθξίλνπλ ηα πιηθά ζε αγσγνύο θαη κνλσηέο 

 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

 Τξίβνπκε ηζρπξά ηνλ ράξαθα κε έλα κάιιηλν ύθαζκα  

 Ο ειεθηξηζκέλνο ράξαθαο έιθεη ( θηλεί πξνο ην κέξνο ηνπ ) ηα θνκκάηηα ηνπ ραξηηνύ ή 

θηλεί ην θνπηάθη αλαςπθηηθνύ. Η θίλεζε νθείιεηαη ζηελ άζθεζε θάπνηαο δύλακεο από ηνλ 

ράξαθα ζην ραξηί. Η δύλακε απηή νλνκάδεηαη ηλεκηπική θαη νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε 

ηλεκηπικών θοπηίων (ηδηόηεηα ηεο ύιεο ) 

 Όζν πην κεγάιε ε πνζόηεηα ηνπ θνξηίνπ πνπ έρεη έλα πιηθό , ηόζν πην κεγάιε είλαη ε 

δύλακε πνπ αζθεί ζε άιια πιηθά (πεηξακαηηθή δηαπίζησζε )  

 Μεηξάκε ηελ πνζόηεηα θνξηίνπ ζε κνλάδεο Κνπιόκπ  1 C ή  

           σποπολλαπλάζια (μίκρο) 1 μ C = 10
-6 

C και  (νάνο – Κοσλόμπ)1 nC = 10
-9 

C 

 Υπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά είδε ειεθηξηθώλ δπλάκεσλ : Δλκηικέρ(εικ. α) και Απωζηικέρ 

(Εηθ.β) 

 

                                                                            
 

 Οη ειεθηξηθέο δπλάκεηο νθείινληαη αληίζηνηρα ζηελ ύπαξμε δύν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

θνξηίσλ : ηα  Θεηικά θαη ηα απνηηικά θοπηία 

 

Τα όκνηα θνξηηζκέλα ζώκαηα (ζεηηθό – ζεηηθό  ή αξλεηηθό – αξλεηηθό )………………….κεηαμύ 

ηνπο  

Τα αληίζεηα θνξηηζκέλα ζώκαηα (ζεηηθό –αξλεηηθό) ……………….κεηαμύ ηνπο. 

 

                            
 

                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πξαγκαηνπνίεζε ηα πεηξάκαηα πνπ αθνινπζνύλ θαη απάληεζε ζηηο 

εξσηήζεηο, κςκλώνονηαρ ηην ζωζηή απάνηηζη, ή ζςμπληπώνονηαρ ηα κενά: 

 

 Τξίβνπκε ηζρπξά ηνλ ράξαθα κε έλα κάιιηλν ύθαζκα. 

 Πιεζηάδνπκε ηνλ ράξαθα ζε έλα άδεην θνπηί αλαςπθηηθνύ. Ο ειεθηξηζκέλνο ράξαθαο  

κινεί/δεν κινεί πξνο ην κέξνο ηνπ ην θνπηάθη αλαςπθηηθνύ. Η θίλεζε νθείιεηαη ζηελ 

άζθεζε θάπνηαο δύλακεο από ηνλ ράξαθα ζην θνπηάθη. Η δύλακε απηή νλνκάδεηαη 

Ηλεκηπική /μαγνηηική/ βαπςηική θαη νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε 

…………………………………….(ηδηόηεηα ηεο ύιεο ) 

 

 

 

 Επαλέιαβε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  κε άιια πιηθά όπσο σαπηί ή θελλόρ . 

 Τξίςε ηζρπξά δςο διαθάνειερ σειπόρ κε ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ηεο Φπζηθήο. 

 Σηε ζπλέρεηα πιεζίαζε ηηο δηαθάλεηεο θαη πξνζπάζεζε λα ηηο θέξεηο ζε επαθή.  

 

Παξαηεξείο όηη νη δηαθάλεηεο έλκονηαι / απωθούνηαι θαη επνκέλσο έρνπλ απνθηήζεη όμοια / 

ανηίθεηα θνξηία 

 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ζνπ ζπκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο ιέμεηο έλξη ή άπωζη: 

 

 

 

 

1
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑ ανίσνεςζη ηλεκηπικήρ δύναμηρ –Άθποιζη - διαθοπά ποζόηηηων ηλεκηπικού 

θοπηίος 

 

Ηλεκηπικό εκκπεμέρ : Όξγαλν κε ην νπνίν ειέγρνπκε αλ έλα πιηθό είλαη θνξηηζκέλν πνπ 

απνηειείηαη από έλα κεηαιιηθό γάληδν κε βάζε ζηήξημεο θαη έλα θνκκάηη θειιό ή θειηδόι λα 

θξέκεηαη κέζσ θισζηήο από ηνλ γάληδν.   

 

 Σπίβοςμε ηον πλαζηικό σάπακα με ηο μάλλινο ύθαζμα. 

 

Πιεζηάδνπκε ηνλ ράξαθα ζην εθθξεκέο. Πνηα από ηηο παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ 

(θορηιζμένο)  

ταρηί 

(αθόξηηζην) 
Φελλός 

(αθόξηηζην) 
Κοσηί 

αλοσμινίοσ 

(αθόξηηζην) 

Γιαθάνεια 

πλαζηική 

(θορηίο -q) 

Υάρακας 

(θεηικό θορηίο + q ) 

ΔΛΞΗ   

 

 

Γιαθάνεια πλαζηική 

(θορηίο – q ) 

    



 

 

 

Ηλεκηποζκόπιο : Όξγαλν αλίρλεπζεο ειεθηξηθώλ θνξηίσλ. Απνηειείηαη από έλα κεηαιιηθό δίζθν 

θαη δύν κεηαιιηθά ζηειέρε έλα ζηαζεξό θαη έλα έιαζκα πνπ κπνξεί θαη θηλείηαη ( έλα είδνο 

κεηαιιηθήο βειόλαο νξγάλνπ )    

                                                                
 

Α. Φέξλνπκε ζε επαθή ηνλ δίζθν ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ κε ηνλ ιεπθό ράξαθα. Πνηα από ηηο 

παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 
Ο δίζθνο θαη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ έσοςν / δεν έσοςν απνθηήζεη ειεθηξηθό θνξηίν 

 

Β. Τξίβνπκε γηα 2 δεπηεξόιεπηα ηνλ ιεπθό ράξαθα ζην ύθαζκα θαη ηνλ αθνπκπάκε ζηνλ δίζθν 

ηνπ ειεθηξνζθόπηνπ. 

 

 

Πνηα από ηηο παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 

 
 

Γ. Τξίβνπκε γηα 5 δεπηεξόιεπηα ηνλ ιεπθό ράξαθα ζην ύθαζκα θαη ηνλ αθνπκπάκε ζηνλ δίζθν 

ηνπ ειεθηξνζθόπηνπ. 

Πνηα από ηηο παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 
 

 Σςμπέπαζμα : Όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν «ηξίβνπκε» ηνλ ράξαθα κε ην ύθαζκα, ηόζν πην 

μεγάλη/μικπή ε απόθιηζε ζηα θύιια ηνπ νξγάλνπ θαη αληίζηνηρα μεγαλύηεπη / μικπόηεπη ε 

πνζόηεηα θνξηίνπ πνπ απνθηά ν ράξαθαο.  

 

Γ.   Σηελ ζπλέρεηα απνκαθξύλνπκε ηελ ξάβδν από ην ειεθηξνζθόπην. Παξαηεξνύκε όηη ε βειόλα 

ηνπ νξγάλνπ απνθιίλεη ιίγν από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο άξα είναι / δεν είναι ειεθηξηθά θνξηηζκέλε. 

 

 Αθνπκπάκε πάλσ ζηνλ δίζθν ηνπ νξγάλνπ ην μάλλινο ύθαζμα κε ην νπνίν ηξίςακε πξίλ 

ηελ ξάβδν.  

Πνηα από ηηο παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 

 
 

 

 



 

 

 

Σπκπεξαίλσ όηη ην ειεθηξνζθόπην είναι / δεν είναι θοπηιζμένο θαη άξα ην ειεθηξηθό 

θνξηίν ηνπ πθάζκαηνο είλαη ίδιο / ανηίθεηο κε ην θνξηίν ηεο ξάβδνπ. To  ζπλνιηθό θνξηίν πνπ 

έρεη ηώξα ην ειεθηξνζθόπην είλαη ………………………… 

 

 Έηζη αλ ν ράξαθαο έρεη θνξηίν q = + 5 n C  ,ην θνξηίν πνπ απέθηεζε κε ηελ ηξηβή ην 

κάιιηλν ύθαζκα  πξέπεη λα είλαη  q΄ = ………………nC  

 

ΗΛΔΚΣΡΙΗ ΜΔ ΣΡΙΒΗ  Τα  ζώκαηα πνπ ηξίβνληαη κεηαμύ ηνπο απνθηνύλ ίζα και ανηίθεηα 

θοπηία, αθνύ όζα ειεθηξόληα κεηαθηλνύληαη π.ρ. από ην κάιιηλν ύθαζκα θαηαιήγνπλ ζηνλ 

ράξαθα . Έηζη ν ράξαθαο έρεη έιιεηκκα αξλεηηθώλ θνξηίσλ θαη απνθηά …………………… 

θνξηίν.  

Αληίζεηα  ην ύθαζκα έρεη πεξίζζεπκα ειεθηξνλίσλ θαη έηζη απνθηά …………θνξηίν 

                                            
 

2
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑ  

Φνξηίδνπκε κε ηξηβή λεςκούρ σάπακερ. Πνηα εηθόλα πεξηγξάθεη ηη ζα ζπκβεί αλ θέξνπκε ζε 

επαθή ηελ 1
ε
 ξάβδν κε ην ειεθηξνζθόπην ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 

  
 

 

 

 

Αλ θέξνπκε ζε επαθή θαη ηνπο δπν λεςκούρ σάπακερ κε ην ειεθηξνζθόπην , πνηα από  ηηο 

παξαθάησ εηθόλεο δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ; (βάλε ζε κύκλο ηην ζωζηή απάνηηζη) 

 

 
Σπκπεξαίλσ όηη ην ειεθηξνζθόπην είναι / δεν είναι θοπηιζμένο θαη άξα ην ειεθηξηθό 

θνξηίν ησλ δπν ξάβδσλ είλαη μεγαλύηεπο / μικπόηεπο ζε ζρέζε κε  ην θνξηίν ηνπ θάζε ράξαθα 

ρσξηζηά γηαηί ε βειόλα ηνπ νξγάλνπ ηώξα απνθιίλεη πεπιζζόηεπο / λιγόηεπο ζε ζρέζε κε πξηλ.  

 

To  ζπλνιηθό θνξηίν πνπ έρεη ηώξα ην ειεθηξνζθόπην είλαη ην άθποιζμα / η διαθοπά ησλ 

θνξηίσλ πνπ έρεη ν θάζε ράξαθαο ρσξηζηά :  

Έηζη αλ ην θνξηίν ηνπ 1
νπ

  ράξαθα είλαη  q1 = - 5 n C  θαη ηνπ 2νπ  q2 = - 5 n C   

ην ζπλνιηθό θνξηίν ηνπο είλαη qολικό = q1 + q2 =………………………….. 

 

3
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑ Ηλέκηπιζη με επαθή 

Σπλδένπκε ηνλ έλα πόιν ηεο κεραλήο Wimshurst, ζηνλ αθόξηηζην κεηαιιηθό θύιηλδξν κε ην 

εθθξεκέο.  

Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή. 

 

 Παξαηεξείο όηη ε ζθαίξα ηνπ εθθξεκνύο, απσικά έιθεηαη από ηνλ θύιηλδξν.   

 

 

 

 



 

 

 Μεηά ηελ επαθή ζθαίξαο – θπιίλδξνπ, παξαηεξείο όηη ε ζθαίξα ηνπ εθθξεκνύο απωθείηαι 

/ έλκεηαι έληνλα, από ηνλ κεηαιιηθό θύιηλδξν. 

 

 Τα δύν ζώκαηα έρνπλ απνθηήζεη όμοια / ανηίθεηα θοπηία, κεηά ηελ επαθή ηνπο.  

Έηζη αλ ν θύιηλδξνο έρεη απνθηήζεη θεηικό θοπηίο από ηελ κεραλή Wimshurst , ε ζθαίξα 

ηνπ εθθξεκνύο κεηά ηελ επαθή ηεο κε ηνλ θύιηλδξν, θνξηίδεηαη θεηικά / απνηηικά   

 

 Τν θνξηίν πνπ είρε αξρηθά ν αινπκηλέληνο θύιηλδξνο κνηξάδεηαη κεηά ηελ επαθή θαη ζηνπο 

δύν θπιίλδξνπο. Έηζη αλ ν θνξηηζκέλνο θύιηλδξνο έρεη πξηλ ηελ επαθή θνξηίν  

q1 = + 6 nC  θαη ε  αθόξηηζηε ζθαίξα  q2 =…….nC , 

 κεηά ηελ επαθή ηνπο ζα έρνπλ απνθηήζεη θνξηίν q΄1 = + 3 nC  θαη q΄2 = ………. nC 

αληίζηνηρα. 

 

 Ιζρύεη δει. q1 + q2 = q΄1 + q΄2    όζο ειεθηξηθό θνξηίν είραλ ηα δύν ζώκαηα ΠΡΙΝ ηελ επαθή , 

ηόζν αθξηβώο έρνπλ θαη ΜΔΣΑ ηελ επαθή ηνπο    ( απσή διαηήπηζηρ ηλεκηπικού θοπηίος  )               

                                                              

 
 

 

4
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑ Γιάκπιζη ΑΓΩΓΩΝ – ΜΟΝΩΣΩΝ 

 

 Φόξηηζε ηνλ πιαζηηθό ράξαθα. Σηε ζπλέρεηα αθνύκπεζε ην θνξηηζκέλν άθξν ηνπ ζην 

δίζθν  ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. Παξαηεξώ όηη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ ………….. 

 

 Εθθόξηηζε ην ειεθηξνζθόπην, αθνπκπώληαο ην ρέξη ζνπ ζην δίζθν ηνπ. αθνύκπεζε ηελ 

άιιε άθξε ηνπ θνξηηζκέλνπ ράξαθα ζηνλ δίζθν ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. Παξαηεξώ όηη ηα 

θύιια ηνπ νξγάλνπ ………….. 

 

 Φόξηηζε ην άθξν ηνπ αινπκηλέληνπ θπιίλδξνπ, ζπλδένληάο ηνλ κε ηνλ έλα πόιν ηεο 

κεραλήο Wimshurst. Αθνύκπεζε ηνλ θνξηηζκέλν θύιηλδξν ζην δίζθν ηνπ 

ειεθηξνζθνπίνπ. Παξαηεξώ όηη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ …………………………. 

 

 Εθθόξηηζε ην ειεθηξνζθόπην, αθνπκπώληαο ην ρέξη ζνπ ζην δίζθν ηνπ.  

 

 Αθνύκπεζε ηελ άιιε άθξε ηνπ θπιίλδξνπ ζην δίζθν ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ.  

 

 Παξαηεξώ όηη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ …………………. 

 

 

 Τα πιηθά ρσξίδνληαη ζε ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΔ : Οη  αγσγνί επηηξέπνπλ ζην 

ειεθηξηθό θνξηίν λα «απισζεί» ζε όιε ηελ κάδα ηνπο (εηθόλα 1). Αγσγνί είλαη όια ηα κέηαιια  

 

 

Οη κνλσηέο έρνπλ θνξηίν μόνο ζηελ πεξηνρή πνπ ειεθηξίζηεθαλ(εηθ. 2)    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Δικ. 1             Δικ. 2              
           

                                         

 

                5
ο
 ΠΔΙΡΑΜΑ Ηλέκηπιζη με επαγωγή-ανίσνεςζη είδοςρ θοπηίος 

 

 Τνπνζέηεζε ηνλ κεηαιιηθό θύιηλδξν πάλσ ζηνλ δίζθν ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. Φόξηηζε κε 

ηξηβή ηνλ πιαζηηθό ράξαθα θαη πιεζίαζε ηνλ ζηνλ θύιηλδξν (βι. παξαθάησ εηθόλα) 

 Παξαηεξώ όηη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ ……………. 

 Απνκάθξπλε δηαδνρηθά: πξώηα ηνλ θύιηλδξν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ράξαθα. 

 Παξαηεξώ όηη ηα θύιια ηνπ νξγάλνπ ……………. 

 Φέξε ζε επαθή ηνλ θύιηλδξν θαη ηνλ δίζθν ηνπ ειεθηξνζθνπίνπ. Τα θύιια ηνπ 

ειεθηξνζθνπίνπ αποκλίνοςν /δεν αποκλίνοςν θαη άξα ν θύιηλδξνο θαη ράξαθαο είραλ 

απνθηήζεη όμοια/ανηίθεηα θνξηία 

 

 

                6ο
 Πείπαμα Ηλεκηπικό πεδίο ακίνηηος ηλεκηπικού θοπηίος. 

Σπλδένπκε ηνλ έλα πόιν ηεο κεραλήο Wimshurst, κε ηνλ ειεθηξηθό ζύζζαλν. Θέηνπκε ζε 

ιεηηνπξγία ηελ κεραλή. Τη παξαηεξείο ; 

………………………………………………………………………………… 

 Τα λήκαηα ηνπ ζπζζάλνπ, έρνπλ απνθηήζεη όμοια/ανηίθεηα θνξηία θαη γη απηό έλκονηαι / 

απωθούνηαι κεηαμύ ηνπο( θύθισζε ηελ ζσζηή απάληεζε).  

 Σρεδίαζε ηνλ ειεθηξηζκέλν ζύζζαλν : 

Σρεδηάδνληαο ηνλ ζύζζαλν, παξαηεξείο όηη  ηα λήκαηα ηνπ δηαηάζζνληαη ζθαιπικά / ακηινωηά, 

αθνινπζώληαο ηελ δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη.   

                 7ο
 Πείπαμα Ηλεκηπικό πεδίο δύο ακίνηηων και ανηίθεηων  ηλεκηπικών θοπηίων. 

Σπλδένπκε θαη ηνπο δπν πόινπο ηεο κεραλήο Wimshurst, κε ηνπο ειεθηξηθνύο ζπζζάλνπο. 

Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ κεραλή. Τη παξαηεξείο ; 

………………………………………………………………………… 

 Τα λήκαηα ησλ δπν ζπζάλσλ, έρνπλ απνθηήζεη όμοια/ανηίθεηα θνξηία θαη γη απηό 

έλκονηαι / απωθούνηαι κεηαμύ ηνπο( θύθισζε ηελ ζσζηή απάληεζε).  

 Σρεδίαζε ηνπο δπν θνξηηζκέλνπο ζπζάλνπο. 

 

 

 

 



 

 

Σρεδηάδνληαο ηνπο δπν ζπζάλνπο, παξαηεξείο όηη  ζε κηα πεξηνρή γύξσ από κηα λνεηή επζεία πνπ 

ελώλεη ηηο «θεθαιέο» ησλ ζπζάλσλ, παξαηεξείο όηη: 

Τα λήκαηα ησλ ζπζάλσλ δηαηάζζνληαη ζθαιπικά / ακηινωηά/παπάλληλα, αθνινπζώληαο ηελ 

δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη. Τν ειεθηξηθό πεδίν 

ζε απηή ηελ πεξηνρή είλαη ομογενέρ / ανομοιογενέρ. 
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  Πείπαμα: Ομογενέρ Ηλεκηπικό πεδίο  

Σπλδένπκε θαη ηνπο δπν πόινπο ηεο κεραλήο Wimshurst, κε ηνπο δπν επίπεδνπο αγσγνύο. 

Τνπνζεηνύκε ηνπ οαγσγνύο πάλσ ζε κνλσηηθέο βάζεηο. Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ κεραλή. Τη 

παξαηεξείο ; ………………………………………………………………………… 

Σρεδίαζε ηνπο δπν θνξηηζκέλνπο αγσγνύο. 

 

 Κύκλωζε ηην ζωζηή απάνηηζη: Τα λήκαηα ησλ δπν αγσγώλ, έρνπλ απνθηήζεη 

όμοια/ανηίθεηα θνξηία θαη γη απηό έλκονηαι / απωθούνηαι κεηαμύ ηνπο.  

Τα λήκαηα ησλ αγσγώλ δηαηάζζνληαη ζθαιπικά / ακηινωηά/παπάλληλα, αθνινπζώληαο ηελ 

δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη.  

Τν ειεθηξηθό πεδίν ζε όιε ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο δπν αγσγνύο είλαη ομογενέρ / 

ανομοιογενέρ.  

Τν δηάλπζκα ηεο  έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη ……………………………….ζηελ 

δηεύζπλζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ. 
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  Πείπαμα: κίνηζη θοπηιζμένων ζωμάηων μέζα ζε Ομογενέρ Ηλεκηπικό πεδίο 

Σύλδεζε ηνπο δπν κεηαιιηθνύο αθξνδέθηεο ηεο κεραλήο Wimshurst, κε ηηο δύν κεηαιιηθέο 

 

άθξεο  ηεο ζπζθεπήο πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα :                                                                             

 Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ ειεθηξνζηαηηθή κεραλή. Τη παξαηεξείο ;  

…………………………………………………………………………………………….. 

Τα ζθαηξηθά κεηαιιηθά άθξα ηεο ζπζθεπήο , απνθηνύλ όμοια / ανηίθεηα θνξηία κέζσ ηεο 

κεραλήο Wimshurst  

Αλάκεζα ζηα άθξα ηεο ζπζθεπήο αλαπηύζζεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά δπλακηθνύ θαη δεκηνπξγείηαη 

έλα ηζρπξό ειεθηξηθό πεδίν. 

 

 



 

Τα αξρηθά αθίλεηα γθξί ( ιόγσ ηνπ γξαθίηε ) ζθαηξίδηα, απνθηνύλ ιόγσ ηεο επαθήο ηνπο κε ην 

θνξηηζκέλν άθξν ηεο ζπζθεπήο, όμοιο / ανηίθεηο θνξηίν θαη έλκονηαι/ απωθούνηαι έληνλα από 

ην θνξηηζκέλν κεηαιιηθό άθξν 

σεδίαζε ηιρ δςναμικέρ γπαμμέρ ηος ηλεκηπικού πεδίος πνπ δεκηνπξγείηαη.    Β                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                        

Α 

 

 

Η ζθαίξα ηνπ ζρήκαηνο είλαη ζε επαθή κε ηνλ κεηαιιηθό δίζθν Α 

 Τη θνξηίν ζα απνθηήζεη; …………………………………………. 

 Μεηά ηε θόξηηζή ηεο πνηα ζα είλαη ε θαηεύζπλζε θίλεζεο ηεο ζθαίξαο ; 

……………………………. 

 Σπλέδεζε ηνλ θαη ηα δπν κεηαιιηθά άθξα ηεο ζπζθεπήο , κε ηνλ ίδην πόιν ηεο Wimshurst.  

 Τη πεξηκέλεηο λα ζπκβεί αθνύ ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ Wimshurst 

………………………………………… 

 

 Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ Wimshurst.  

 Υπάξρεη ή όρη θάπνηα θίλεζε ησλ ζθαηξώλ ; …………………………  

 Σπκθσλνύλ νη παξαηεξήζεηο ζνπ , κε ηελ αξρηθή ζνπ ππόζεζε ;……..  

 

 

 

 

 

ΠΗΓΔ : 1) βιβλίο Φςζικήρ Γ Γςμναζίος ΟΔΓΒ  2) Δπγαζηηπιακόρ οδηγόρ Φςζικήρ Γ 

Γςμναζίος 

3) Μποςπούηηρ Ι. : Πειπάμαηα Φςζικήρ η. 2 
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