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http://www.sciencemuseum.org.uk/online_science/explore_our_collections/objects/index/smxg-7183


Μέρη της μηχανής
1. Δύο δίσκοι από μονωτικό υλικό 

(Plexiglas ) παράλληλοι μεταξύ 
τους που κινούνται σε κοινό 
άξονα με αντίθετη φορά και 
απέχουν 1 με 2 cm  

2. Αγώγιμα φύλλα αλουμινίου 
ακτινωτά τοποθετημένα στις 
εξωτερικές πλευρές των δίσκων

3. Δύο μεταλλικοί αγωγοί που ο 
καθένας έχει στο ένα άκρο του 
δύο μεταλλικές σφαίρες (μεγάλη - 
μικρή) και στο άλλο άκρο λαβή 
από μονωτικό υλικό

4.  Δύο χιαστί μεταλλικές λάμες που 
στα άκρα τους έχουν ψήκτρες 
χαλκού που εφάπτονται στα 
φύλλα του αλουμινίου. 

 5. Δύο πεταλοειδείς μεταλλικές 
λάμες με ψήκτρες χαλκού στις 
άκρες που απέχουν περίπου 1cm 
από τα φύλλα αλουμινίου
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Κάτοψη μηχανής
6. Δύο κυλινδρικοί πυκνωτές από 

γυαλί ή Plexiglas. Ονομάζονται και 
Λουγδουνικές  λάγηνοι ή δοχεία 
Leyden

7. Μεταλλικός αγωγός με μονωτική 
λαβή που συνδέει σε σειρά τους 
πυκνωτές 

8. Χειρολαβή (μανιβέλα) με μονωτικό 
υλικό 

9. Μονωτική ράβδος από plexiglas ή 
πλαστικό που το κέντρο της 
στηρίζεται στον άξονα 
περιστροφής και στα άκρα της 
στηρίζονται οι πεταλοειδείς λάμες

10.Ιμάντες λαστιχένιοι
11. Χάλκινοι αγωγοί σύνδεσης
12.Βάση μηχανής ξύλινη ή μεταλλική
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Πώς λειτουργεί;
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http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/jacques_charrier/tp/wimshurst/wimshurst.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wimshurst_machine


Πώς λειτουργεί;

https://www.youtube.com/watch?v=Zilvl9tS0Og
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https://www.youtube.com/watch?v=Zilvl9tS0Og
https://www.youtube.com/watch?v=Zilvl9tS0Og


Πιθανές βλάβες-Επιδιόρθωση

1. Ιμάντες:έτοιμοι λαστιχένιοι(διαστάσεις πχ 133Χ4,149Χ3  
ή ιδιοκατασκευή με κόληση

2. Ψύκτρες:καθαρισμός με γυαλόχαρτο ή με λεπίδα, 
αλλαγή με  πολύκλωνο εύκαμπτο και σκληρό  καλώδιο 
ηχείων ή αυτό που συνδέει τα καρβουνάκια δυναμό ή  
μίζας

3. Πυκνωτές:σπασμένο μονωτικό, κατεστραμμένοι  
οπλισμοί, ορειχάλκινο ελατήριο

4. Καλωδιώσεις: παξιμάδια, χάλκινα σύρματα
5. Σκουριά:στις καλωδιώσεις,  στις βίδες, στο  μεταλλικό 

στέλεχος που συγκρατεί το ελατήριο  των πυκνωτών
6. Τύπος μηχανής: ανάλογα με τον τύπο της μηχανής 
7. Σκόνη: κύριος εχθρός της μηχανής 
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Επιδιόρθωση

Εργαλεία που απαιτούνται:

• Κατσαβίδι

• Πένσα

• Ψιλό γυαλόχαρτο

• Αντισκωριακό ή λιπαντικό σπρέυ

• Πινέλο
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Εργαστηριακές ασκήσεις 1

• Δοκιμή φορτίων: ανοικτός σύνδεσμος 
(δάκτυλο), κλειστός σύνδεσμος(δημοτικός 
χορός) 

• Προσδιορισμός είδους φορτίων-
Πολικότητα συσκευής: Κεριά, ράβδος 
εβονίτη, ακίδα(αλεξικέραυνο), 
ηλεκτροσκόπιο

• Απόκλιση ροής νερού
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Εργαστηριακές ασκήσεις 2

• Ανάφλεξη:καλαμάκι- βαμβάκι-βενζίνη 
(μπουζί), καταστροφή cd

• Λειτουργία: σωλήνων Geisler (αερίων σε 
χαμηλή πίεση 5 Τorr), λάμπας φθορίου, 
δοκιμαστικό κατσαβίδι

• Κίνηση φορτίων:Κύλινδρος 
παρελκόμενα της Van De Graaff, 
μεταλλικό κουτί, ηλεκτρικό εκκρεμές, 
μπαλάκι αλουμινίου
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Εργαστηριακές ασκήσεις 3

• Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου:
ηλεκτρικός θύσσανος, επίπεδος πυκνωτής με 

κλωστές, τρυβλία Petri με σπόρους
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