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Σετ Επίδειξης Στατικού Ηλεκτρισμού 
541503 

Το ΣΕΤ έχει σχεδιαστεί για να μπορείτε να διεξάγετε πολλά διαφορετικά πειράματα επίδειξης 

στατικού ηλεκτρισμού που περιλαμβάνονται στην ύλη των περισσότερων βιβλίων της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά πειράματα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είναι η φόρτιση με τριβή και οι δράσεις 

μεταξύ διαφορετικών φορτίων, απεικόνιση του ηλεκτροστατικού πεδίου-δυναμικές γραμμές, 

ηλεκτροστατική επαγωγή, ηλεκτρικό δυναμικό φορτισμένου αγωγού, παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή και άλλα. 

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει: 

• 2x Ηλεκτροσκόπια με δείκτη 

• 2x Μεταλλικούς δίσκους (προσαρμόζονται στα ηλεκτροσκόπια) 

• 1x Δοκιμαστικό σφαιρίδιο (μεταλλική σφαίρα προσαρμοσμένη στην άκρη μονωτικής ράβδου) 

• 1x Ράβδο εβονίτη 

• 1x Ηλεκτροστατική Ακίδα με αντίστοιχη βάση 

• 2x μέρη μεταλλικού κυλινδρικού αγωγού με τις αντίστοιχες βάσεις 

• 1x ημικυκλικός αγωγός 

• λαμπτήρα (αίγλης) για ανίχνευση φορτίου 

Ο Φραγκλίνος πρότεινε τις ονομασίες θετικό και αρνητικό. 

Τα υλικά που χρειάστηκε για να ορίσει το ΘΕΤΙΚΟ φορτίο ήταν το γυαλί και το μετάξι 

Έδωσε τον ορισμό ότι ΘΕΤΙΚΟ θα λέγεται το φορτίο που εμφανίζεται στο ΓΥΑΛΙ αν το τρίψουμε με 

ΜΕΤΑΞΙ. 

Τον ορισμό αυτό διατηρούμε και σήμερα. 

ΘΕΤΙΚΟ φορτίο βέβαια εμφανίζει και κάθε σώμα το οποία απωθείται από το φορτισμένο γυαλί. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ λέγεται το ηλεκτρικό φορτίο που αναπτύσσεται σε ΕΒΟΝΙΤΗ - υλικό της φύσης 

σχετιζόμενο με απολιθωμένο ρετσίνι - εάν το τρίψουμε με γούνα. 

Σήμερα όμως μπορούμε να ορίσουμε το ΑΡΝΗΤΙΚΟ φορτίο και με βάση το ΠΛΑΣΤΙΚΟ αν το 

τρίψουμε με μάλλινο ύφασμα. 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ  φορτίο εμφανίζει και κάθε σώμα που απωθεί το φορτισμένο ΠΛΑΣΤΙΚΟ χαρακάκι 

 

 

 

Για να δείξετε τη έλξη ή άπωση μεταξύ 2 φορτισμένων αγωγών, πραγματοποιήστε τη 

διάταξη της εικ.1, αφού πρώτα φορτίσετε τους 2 αγωγούς/ράβδους. 

 

ΣΤΟ ΣΥΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΕΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΥΣΑΝΟΙ 

Για να δείξετε τη διάταξη των δυναμικών γραμμών του πεδίου.  

Αν μεταβιβάσουμε αρκετό φορτίο σε ένα θύσανο, θα δούμε τις κλωστές (τα 

νήματα) του θυσάνου να διατάσσονται ακτινικά. Οι αόρατες γραμμές στις οποίες 

“ξαπλώνουν” είναι ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ του ηλεκτρικού πεδίου που έχει ως 

ΠΗΓΗ το φορτίο του μεταλλικού μέρους του θυσάνου (εικόνα 2) 
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Φορτίστε του θυσάνους. Στη συνέχεια πλησιάστε τους κοντά όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. Τα 

νήματα παίζουν το ρόλο των δυναμικών γραμμών. Οι ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ έχουν κατεύθυνση. 

Αν η πηγή είναι θετικό φορτίο ξεκινούν από την πηγή , αν η πηγή είναι αρνητικό φορτίο 

κατευθύνονται προς την πηγή (εικόνες 3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

Για να δείξετε την ηλεκτροστατική επαγωγή χρησιμοποιήστε το ηλεκτροσκόπιο.  

 

Μπορείτε να ανιχνεύσετε φορτίο αν αγγίξετε με το υπό έρευνα σώμα τον οριζόντιο δίσκο που εξέχει, 

οπότε τα δύο μεταλλικά φύλλα ΑΝΟΙΓΟΥΝ. 

Όλο το σύστημα από το δίσκο μέχρι τα φύλλα είναι ΑΓΩΓΟΣ, οπότε το ηλεκτρικό φορτίο που 

μεταβιβάζεται με επαφή στον δίσκο απλώνεται σε όλο το σύστημα, οπότε στα φύλλα εμφανίζεται 

φορτίο ίδιου τύπου και απωθούνται. 

Μπορείς να κάνεις την ανίχνευση χωρίς να αγγίξεις αρκεί να φέρεις κοντά το σώμα στον δίσκο. Με 

κατάλληλη βαθμολόγηση μπορούμε να συγκρίνουμε ποσότητες ηλεκτρικού φορτίου. 

 

Πραγματοποιήστε τη παρακάτω διάταξη που δείχνει η εικόνα, αφού πρώτα φορτίσετε κατάλληλα τους 

δύο κυλινδρικούς αγωγούς: 

 
 

Στη συνέχεια φορτίστε και αποφορτίστε τους κυλινδρικούς αγωγούς όπως 

στις διπλανές εικόνες (η κίνηση που κάνετε με το σφαιρικό αγωγό/ράβδο, 

περιγράφεται από τις διακεκομμένες γραμμές των εικόνων). 
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Διάφορες άλλες διατάξεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με το ΚΙΤ αυτό: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυκνωτής: 

Πυκνωτής είναι ένα σύστημα δύο αγωγών οι οποίοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, έχουν 

αντίθετα και απόλυτα ίσα φορτία και ανάμεσά τους υπάρχει κάποιο μονωτικό υλικό (διηλεκτρικό). 

Τα χαρακτηριστικά του πυκνωτή είναι οι δύο πλάκες οι οποίοι λέγονται οπλισμοί, το φορτίο τους, η 

απόσταση των πλακών, το σχήμα τους και το μονωτικό υλικό.  

Ένας πυκνωτής είναι φορτισμένος όταν, αφού συνδεθεί με μία πηγή συνεχούς τάσης V, οι οπλισμοί 

του αποκτούν απολύτως ίσα και ετερώνυμα φορτία +Q και -Q. 

Το φορτίο του ενός οπλισμού ονομάζεται φορτίο του πυκνωτή. 

Ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο η ένταση δηλαδή είναι  

 

σταθερή και είναι ίση με: 

  

Χωρητικότητα πυκνωτή C ονομάζεται το σταθερό πηλίκο του φορτίου Q προς την διαφορά δυναμικού  

 

V που υπάρχει μεταξύ των οπλισμών του, δηλαδή:  

 

Μονάδα χωρητικότητας στο S.I. είναι το Farad=C/V 

 

Τέλος, για να επιδείξετε παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή 

πραγματοποιήστε τη παρακάτω διάταξη. 

 

Μεταβάλλοντας την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του “επίπεδου πυκνωτή”, 

παρατηρούμε και ανάλογη μεταβολή στη τιμή που μας δείχνει το 

ηλεκτροσκόπιο.  

 

Η χωρητικότητα πυκνωτή εξαρτάται από το σχήμα, τις διαστάσεις, την 

απόσταση των οπλισμών και το υλικό που υπάρχει ανάμεσα στους οπλισμούς 

(διηλεκτρικό). 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η χωρητικότητα δεν εξαρτάται ούτε από το φορτίο Q ούτε από τη τάση V 
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Χρήσιμες Σημειώσεις για το πακέτο: 

 

➢ Για να έχετε καλά αποτελέσματα πρέπει όλα τα υλικά να είναι απολύτως στεγνά.  

➢ Όταν χειρίζεστε τα υλικά, τα πλαστικά μονωτικά θα βρωμίσουν και βαθμιαία θα χάσουν την 

αποτελεσματικότητα τους. Πρέπει να τα καθαρίζετε με σαπούνι και νερό και να τα αφήνετε να 

στεγνώσουν καλά. 

➢ Γενικά το ηλεκτροσκόπιο είναι μια διάταξη που χρησιμοποιείται για να διαπιστώσουμε αν 

υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο ή αν ένα σώμα είναι φορτισμένο ή αν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο. 

Μπορούμε είτε να φορτίσουμε ένα σώμα με τριβή (ράβδο, πλαστικό χάρακα κ.λ.π) και να το 

ακουμπήσουμε στο δίσκο του ηλεκτροσκοπίου, οπότε θα παρατηρήσουμε απόκλιση των 

φύλλων (ένδειξη ομώνυμων φορτίων), είτε να φέρουμε το ηλεκτροσκόπιο κοντά σε 

ηλεκτροστατική μηχανή  και να παρατηρήσουμε την απόκλιση( φόρτιση με επαγωγή). Αν 

ακουμπήσουμε το ηλεκτροσκόπιο με το χέρι μας , θα το αποφορτίσουμε (γείωση). 

➢ Για να παράγουμε ισχυρά ηλεκτροστατικά πεδία χρειαζόμαστε ηλεκτροστατική μηχανή 

(Wimshurst ή Van De Graaff) η οποία μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα υλικά του πακέτου. 

 

 

Σημείωση - Παρατήρηση: 

Η υγρασία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ τα ηλεκτροστατικά πειράματα και 

μειώνει σημαντικά την απόδοση τους 
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