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Πακέτο Στατικού Ηλεκτρισμού 
941207 

 

Περιγραφή: 
Είναι ένα πλήρες πακέτο για μελέτη ηλεκτροστατικών φαινόμενων με ηλεκτροσκόπιο για μετρήσεις. 

Περιεχόμενα: 
 1x Ηλεκτροσκόπιο, Μεταλλικό πτερύγιο, με ηλεκτρόδιο-δίσκο 

 4x Σφαιρίδια ηλεκτρικού εκκρεμούς 

 1x Νημάτιο από νάιλον (καρούλι) 

 1x  Ηλεκτροφόρος 

 1x  Μεταφορέας φορτίου με μονωμένο χερούλι 

 1x Στήριγμα (αναβολέας) για τις μονωτικές λωρίδες 

 2x Αλουμινένια κουτιά, 50×25mm (ύψος× διάμετρος) 

 2x Πλακάκια από Πολυαιθυλένιο για μόνωση 75x75mm 

 1x Λωρίδα από Πολυαιθυλένιο, 150×25mm 

 1x Ύφασμα μάλλινο, 250x250mm 

 1x Ύφασμα μεταξωτό, 250x250mm 

 1x Γυάλινη Ράβδος  250mm 

 

Με το πακέτο αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα πειράματα: 
1. Φόρτιση με τριβή 

2. Φόρτιση με επαφή 

3. Φόρτιση με επαγωγή 

4. Αγωγοί και μονωτές 

5. Ελκτικές και Απωστικές δυνάμεις 

6. Ανίχνευση φορτισμένου σώματος 

 

Διαστάσεις Πακέτου: 250x120x100mm κουτί ΜxΠxΥ βάρος: 1.8 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR


 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

 

 

Χρήσιμες σημειώσεις για το πακέτο: 

 Για αναγνώριση το πλαστικό από πολυαιθυλένιο είναι άσπρο , ενώ το λεπτότερο ακρυλικό 

είναι διαφανές. 

 Τα σφαιρίδια είναι καλυμμένα με αγώγιμο υλικό. Περάστε τους νάυλον νήμα και δέστε τα . 

μπορείτε έτσι να τα κρεμάσετε σε απόσταση 3-4cm το ένα από το άλλο σε  έναν ορθοστάτη. 

Θα έλκονται ή θα απωθούνται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των πειραμάτων , ανάλογα τα 

φορτία. 

 Το proof plane και ο ηλεκτροφόρος χρησιμοποιούνται για να μαζεύουμε και να μεταφέρουμε 

φορτία από το ένα μέρος στο άλλο. 

 Ο συρμάτινος αναβολέας συνήθως αναρτάται από ένα νήμα και στηρίζει τα πλαστικά 

παραλληλόγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο. Θα δούμε έτσι τα νήματα να στρέφουν ανάλογα με 

τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις έλξης ή άπωσης που θα εφαρμόζονται. 

 Τα δύο μεταλλικά δοχεία συνήθως μονώνονται με τα νήματα από το τραπέζι και 

χρησιμοποιούνται για να δείξουν την ηλεκτροστατική επαγωγή. 

 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). 

 Τα σφαιρίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ηλεκτροστατικού εκκρεμούς. 

Με το εκκρεμές διαπιστώνουμε την ύπαρξη δύο ειδών φορτίων. Αν φορτίσουμε μια ράβδο και 

την πλησιάσουμε στο σφαιρίδιο του εκκρεμούς , θα παρατηρήσουμε ότι το σφαιρίδιο αρχικά 

έλκεται και στη συνέχεια ,αν την ακουμπήσουμε, απωθείται. Ακόμα τα σφαιρίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα μεταλλικά δοχεία. 

 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: 

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

μειώνει σημαντικά την απόδοση τους 

 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR

