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Οι ηλεκτροστατικές γεννήτριες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε εκείνες που η φόρτιση 
γίνεται από την τριβή, όπως η μηχανή van der Graaf και εκείνες που η φόρτιση γίνεται από 
επαγωγή, όπως η υπό ανάλυση μηχανή μας. 
 

Η μηχανή Wimshurst στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας 
του Ηλεκτροφόρου. Ο Ηλεκτροφόρος αποτελείται από 
μια διηλεκτρική και μια αγώγιμη επιφάνεια (με 
μονωτική λαβή). Αν φορτίσουμε τη διηλεκτρική, τότε τα 
φορτία στην αγώγιμη επιφάνεια εξ’ επαγωγής  
διαχωρίζονται. Αν στη συνέχεια γειώσουμε την 
εξωτερική πλευρά της αγώγιμης επιφάνειας χωρίς να την 
απομακρύνουμε απ’ το διηλεκτρικό τότε επειδή η 
εσωτερική διατηρεί το φορτίο, το μέταλλο τελικά θα 
αποκτήσει φορτίο. Αυτό το φορτίο κατόπιν μπορούμε 
π.χ. να το αποθηκεύσουμε σε πυκνωτή και στη συνέχεια 

να ξαναφέρουμε σε επαφή την αγώγιμη επιφάνεια στο διηλεκτρικό κτλ... Αυτή η διεργασία 
είναι που επαναλαμβάνεται και στη μηχανή Wimshurst, μόνο που ο διαχωρισμός φορτίων 
γίνεται από φορτισμένες επίσης αγώγιμες επιφάνειες. Οι αγώγιμες αυτές επιφάνειες άλλοτε 
παίζουν το ρόλο του φορτισμένου διαχωριστή και άλλοτε του «υπο διαχωρισμό φορτίου» 
ουδέτερου αγωγού και θα τις ονομάζουμε «σέκτορες». Η γείωση - εξουδετέρωση των 
εξωτερικών φορτίων και τελικά η φόρτιση του κάθε σέκτορα, γίνεται μέσω των ράβδων που 
εφάπτονται με αγώγιμα βουρτσάκια, σε αντιδιαμετρικούς ουδέτερους σέκτορες με αντίθετα 
επιφανειακά φορτία μεταξύ τους (βλέπε στο σχήμα πιο κάτω τους σέκτορες στα βουρτσάκια 
n1, n2). Τέλος η εναπόθεση του φορτίου σε πυκνωτή και η ταυτόχρονη εξουδετέρωση των 
φορτισμένων σεκτόρων γίνεται μέσω ακιδόμρφων αγωγών, τους συλλέκτες.   
  

 
 
 

Σχ.1. Ο ηλεκτροφόρος 

Σχ.2. Η Μηχανή Wimshurst του εργαστηρίου. Η μεταλλική ράβδος ανάμεσα 
απ’ τις κόκιννες βίδες συνδέει τους κάτω οπλισμούς των πυκνωτών Leyden. 
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Στο διπλανό σχήμα έχουμε για εποπτικούς 
λόγους μια κυλινδρικά σχηματισμένη 
μηχανή Wimshurst. Ας υποθέσουμε αρχικά 
πως οι δίσκοι είναι αφόρτιστοι εκτός από 
ένα σέκτορα στο πάνω τμήμα του δίσκου B 
και o οποίος κατευθύνεται προς τον 
αριστερό συλλέκτη (στην πραγματικότητα 
αρχικά όχι μόνο ένας σέκτορας αλλά 
ολόκληρη περιοχή ενός δίσκου μπορεί να 
είναι έστω και ελαφρά φορτισμένη). Κάποια 
στιγμή θα βρεθεί στη θέση S1', απέναντι 
από το βουρτσάκι n1 του δίσκου Α και τον  
ουδέτερο σέκτορα που εφάπτεται σ’ αυτό 
βουρτσάκι, τον S1. Τότε λαμβάνουν χώρα 
δύο γεγονότα: 
  
1. Διαχωρίζονται τα δύο φορτία του  
ουδέτερου σέκτορα S1 και στην εσωτερική 
επιφάνεια τίθεται το αρνητικό, ενώ στην 
εξωτερική το θετικό φορτίο. (Σημειώνονται 
με κόκκινο χρώμα στο σχήμα)  
 
 
2. Η εξωτερική θετική επιφάνεια του S1 έλκει ηλεκτρόνια απ’ το σύμπλεγμα των αγωγών 
βουρτσάκι n1 - ράβδος - βουρτσάκι  n2, και τον ουδέτερο σέκτορα S2 που εφάπτεται στο n2. (Ο 
S2 δεν έχει διαχωρισμένο φορτίο σε αυτή τη πρώτη φάση). Μέρος λοιπόν των θετικών 
φορτίων του S1 θα εξουδετερωθούν και ο σέκτορας τελικά θα γίνει αρνητικός, ενώ όλο το 
προαναφερθέν σύμπλεγμα μαζί με το σέκτορα S2 θα γίνει ελαφρώς θετικό (φόρτιση με 
επαφή). Να σημειωθεί πως όταν η φόρτιση των δίσκων θα έχει προχωρήσει, όπως φαίνεται 
στο σχήμα και θα έχουν δημιουργηθεί και αρνητικοί σέκτορες στο κάτω μέρος του δίσκου B 
(απ΄το βουρτσάκι n4), τότε ο S2 δεν θα είναι απλά ουδέτερος, αλλά ουδέτερος με 
διαχωρισμένο φορτίο που εφάπτει μάλιστα στη ράβδο ετερώνυμο φορτίο απ’ τον 
αντιδιαμετρικό του S1. Αν δε, τα αντιδιαμετρικά και ετερώνυμα φορτία είναι και ίσα, τότε θα 
έχουμε πλήρη αλληλοεξουδετέρωση και η ράβδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί όντως σα 
γείωση(1). Οι σέκτορες λοιπόν κάθε δίσκου φορτίζονται ανά δύο - αντιδιαμετρικά, όταν 
βρεθούν ταυτόχρονα απέναντι από φορτισμένους σέκτορες και κάτω απ’ τα βουρτσάκια 
των ράβδων, αλληοεξουδετερώνοντας τα διαχωρισμένα εξωτερικά τους φορτία μέσω 
αυτών.  
 
Αυτός τώρα ο νεοδημιουργημένος αρνητικός σέκτορας S1 φεύγοντας απ’ το n1 και 
φτάνοντας στη θέση S3', θα διαχωρίσει τα φορτία του απέναντι ουδέτερου σέκτορα S3 
θέτοντας τα θετικά στην εσωτερική πλευρά και τα αρνητικά στην εξωτερική. Στο τέλος ο S3 
θα γίνει θετικός αφού εξωτερικά αρνητικά φρορτία του θα εξουδετερωθούν απ’ τη ράβδο n3-
n4.(2) Όπως βλέπουμε ο πρωταρχικός θετικός S1' σέκτορας του δίσκου Β στo αριστερό 
βουρτσάκι n1 αποτελεί (μέσω του S1), αίτιο δημιουργίας του δεύτερου φορτισμένου θετικά 
σέκτορα S3 του ίδιου δίσκου στο δεξιό βουρτσάκι n3. Στη συνέχεια ο νέοδημιουργούμενος 
αυτός φορτισμένος κατευθύνεται να πάρει τη θέση του πρωταρχικού απέναντι απ’ το n1, κτλ 
κτλ... Έτσι το αποτέλεσμα αναπαράγει το αρχικό αίτιο και συνεπώς και όλα τα 
αποτελέσματά του. Επίσης αυτη η (κυριολεκτικά) αναπαργωγή γίνεται χάρη σε ένα ενδιάμεσο 
                                                
1 Όταν στο εργαστήριο τις ράβδους τις συνδέσαμε στη γραμμή σύνδεσης των πυκνωτών Leyden και τον κόμβο 
αυτόν στη γη (σε σωλήνα ύδρευσης), τότε δεν άλλαξε η λειτουργία της συσκευής. 
2 Μάλιστα η εξουδετέρωση εξωτερικών φορτίων του S3 δεν θα γίνει όπως του S1 που είχε αντιδιαμετρικό του τον 
ουδέτερο τότε S2, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό. Αφού όταν ο S1 φτάσει στη θέση S3', τότε αντιδιαμετρικό του θα 
έχει τον «ελαφρά» θετικά φορτισμένο S2 που τώρα θα έχει φτάσει φτάσει στην S4'. Εκεί θα διαχωρίσει τα φορτία 
του S4, εξωτερικά του οποίου θα αλληλοεξουδετερωθούν με του S3. (βλέπε σχ.3) 
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Σχ.3. Η Μηχανή Wimshurst σε κυλινδρική μορφή 
(Με «-+» δείχνονται τα επιφανειακά φορτία στους 
"διαχωρισμένους" σέκτορες) 

+ -  S3 

S2 

S1' 

S4' 

+ -     
    
   S4 



ΕΚΦΕ ΡΟΔΟΥ 2010-11 3/5 

αποτέλεσμα του ίδιου αρχικού αιτίου: Στην αρνητική φόρτιση των σεκτόρων του απέναντι ανω 
δίσκου. Ακόμη στο κάτω μισό γίνεται επίσης μια παρόμοια διεργασία με αρχικό σέκτορα τον 
σέκτορα S2 (που βέβαια φορτίστηκε απ’ τον πρωταρχικό S1'). Αν λοιπόν είχαμε μια περιοχή 
με πρωταρχικά φορτισμένους σέκτορες, τότε αυτή θα μπορούσε να φορτώσει όλους τους 
σέκτορες όλων των δίσκων.  
 
Στη συνέχεια όπως βλέπουμε οι θετικοί σέκτορες κινούνται προς τον έναν συλλέκτη και οι 
αρνητικοί προς τον άλλο, είτε βρίσκονται στον ίδιο, είτε σε διαφορετικό δίσκο. Έτσι στους 
συλλέκτες συγκεντρώνονται με αντίρροπες ταχύτητες σέκτορες όμοιου φορτίου. Περνώντας 
απ’ τους συλλέκτες τα όμοια φορτία που απωθούνται μεταξύ τους, μέσω εξαγωγής φορτίων - 
με ακίδες(3), θα εναποτεθούν στους ακροδέκτες σπινθηρισμού και τους πυκνωτές Leyden 
(που είναι κατάλληλοι για υψηλές τάσεις). Οι ουδέτεροι πλέον σέκτορες μετά από λίγο θα 
συναντήσουν από απέναντι κάποιο φορτισμένο σέκτορα που θα διαχωρίσει τα φορτία τους, 
κατόπιν τη ράβδο εξουδετέρωσης που θα τους φορτίσει και τελικά οι ίδιοι θα αποτελέσουν 
διαχωριστή φορτίων για κάποιο ουδέτερο σέκτορα. (στο σχήμα βλέπε τον ουδέτερο σέκτορα 
του Α, που μόλις έχει βγεί απ’ το συλέκτη ΣΑ και συναντά τον S2 του Δ). Και η διαδικασία 
θα επαναληφθεί.  
 
Ο σέκτορας ενός δίσκου λοιπόν ακολουθεί τις εξής καταστάσεις:  
 

• (απέναντι από βουρτσάκι) Φορτισμένος Διαχωριστής και Φορτιστής  
• (μετά από συλλέκτη) Ουδέτερος  
• (κάτω από βουρτσάκι) Ουδέτερος Διαχωρισμένος που φορτίζεται 
 

Αυτή η διαδοχική αλλλουχία καταστάσεων να σημειωθεί εξασφαλίζεται απ’ τη φορά 
περιστροφής των δίσκων, όπως θα δείξουμε παρακάτω. 
 
Ένας σέκτορας περνάει λοιπόν διαδοχικά 
 

• Απέναντι από βουρτσάκι 
• μέσα από συλλέκτη 
• κάτω από βουρτσάκι 

 
Αντίστροφη περιστροφή: 
 
Η αντίστροφη περιστροφή δεν φορτίζει τη μηχανή γιατί ένας σέκτορας μετά το πέρασμα από 
έναν συλλέκτη όπου ουδετεροποιείται δεν ακολουθεί την προαναφερόμενη διαδρομή δηλαδή 
δεν περνάει κάτω από βουρτσάκι όπου μπορεί να φορτιστεί, αλλά πρώτα απέναντι από 
βουρτσάκι δηλαδή από τη θέση ως διαχωριστής φορτίων χωρίς όμως να έχει φορτιστεί πιο 
πριν.  
 
Όμως ακόμα και αν πάρουμε τα πράγματα απ’ την αρχή, θα δούμε πως δεν γίνεται 
αναπαραγωγή ενός πρωταρχικού φορτισμένου σέκτορα: Έστω όπως και πριν υπάρχει 
πρωταρχικός θετικός σέκτορας S1' απέναντι απ’ το n1, αυτός φορτίζει αρνητικά τον απέναντι 
του S1 και θετικά τον αντιδιαμετρικό του S2 στο n2, (όπως έγινε και στο προηγούμενο 
σχήμα). O αρνητικός S1 όμως κατευθύνεται αριστερά και αποφορτίζεται απ’ τον αριστερό 
συλλέκτη, χωρίς πιο πριν να έχει γίνει διαχωριστής ενός άλλου ουδέτερου σέκτορα απέναντι 
από βουρτσάκι. Και ο θετικός S2 αφήνει το φορτίο του στο δεξιό συλλέκτη πάλι χωρίς να 
έχει γίνει διαχωριστής απέναντι από βουρτσάκι. Μέχρι εδώ και τα δύο πρώτα αποτελέσματα 
δεν αναγέννησαν θετικό σεκτορα που να κινηθεί προς την πλευρά του πρωταρχικού. Ο 
πρωταρχικός θετικός συνεχίζει τη δεξιά πορεία του και φτάνει στη θέση S3 στο n3 όπου 
διαχωρίζει (πρόσκαιρα) τον απέναντι αριστερά κινούμενο S3' και φορτίζει με επαφή θετικά 

                                                
(3) Εξήγηση στην τελευταία παράγραφο 
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τον αντιδιαμετρικό του S4, που με τη 
σειρά του διαχωρίζει (πρόσκαιρα) τον 
απέναντί του S4'. O θετικός S4 
κατευθύνεται στον αριστερό συλλέκτη 
όπου θα ουδετεροποιηθεί χωρίς επίσης 
να αναγεννήσει το αίτιο που τον 
προκάλεσε. Να σημειωθεί επίσης πως 
στον αριστερό συλλέκτη κατευθύνθηκε 
πιο πριν και ο αρνητικός απ’ το n1. Οι 
(πρόσκαιρα) διαχωρισμένοι σέκτορες 
S3' και S4' δεν φορτίζονται αφού δεν 
βρίσκονται κάτω από βουρτσάκι 
εξουδετέρωσης των εξωτερικών 
φορτίων τους. Όπως παρατηρούμε και 
απ’ το σχήμα ο πιο πιθανός σέκτορας 
που θα μπορούσε να αναπαράγει τον 
αρχικό ήταν ο αριστερά κινούμενος 
S3'. Αλλά αυτός ούτε που φορτίζεται. 
Τελικά λοιπόν δεν είχαμε αναπαραγωγή 
του αιτίου, δηλαδή δεν δημιουργήθηκε 
θετικός σέκτορας που θα πάει να πάρει 
τη θέση του πρωταρχικού, (αλλά ούτε 
και συγκέντρωση ομώνυμων φορτίων 
στον ίδιο συλλέκτη είχαμε).  
 

 
Οι Ακροδέκτες Σπινθηρισμού 
 
Σπινθήρας θα υπάρξει όταν θα έχει αποθηκευθεί αρκετό φορτίο στους πυκνωτές απ’ το 
πέρασμα πλήθους σεκτόρων. Αυτός ο σπινθήρας θα τους αποφορτίσει, μέχρι να 
ξαναφορτιστούν επαρκώς και η διαφορά δυναμικού στους ακροδέκτες σπινθηρισμού 
ξανασπάσει το διηλεκτρικό της ατμόσφαιρας (4-30kV/cm). Αν δεν συνδέσουμε τους 
πυκνωτές Leyden, τότε μόλις φορτίσουν οι πυκνωτές - ακροδέκτες σπινθηρισμού και στην 
ίδια απόσταση δημιουργείται αδύναμος σπινθήρας που εμφανίζεται όμως πολύ συχνότερα. Οι 
ακροδέκτες σπινθηρισμού έχουν σφαιρικό σχήμα ώστε να μη διαφεύγουν φορτία και γίνεται 
αποφόρτιση διαρκείας (με η χωρίς σπινθήρα). Μάλιστα όταν ο θετικός ακροδέκτης έχει 
μικρότερη σφαίρα, τότε δημιουργούνται μεγαλύτερου μήκους σπινθήρες. Ακόμη μεγαλύτεροι 
σπινθήρες δημιουργούνται αν την αρνητική σφαίρα την αντικαταστάσουμε με κατάλληλη 
επίπεδη επιφάνεια στρογγυλεμένων άκρων πάντα. Αυτό γιατί έτσι εκτός απ’ τα ηλεκτρόνια 
που προέρχονται απ’ τον ιονισμό του αέρα μπορούμε πιο εύκολα να κατευθύνουμε προς το 
θετικό κι εκείνα που εξέρχονται και σκορπίζονται προς το περιβάλλον απ’ τον αρνητικό 
ακροδέκτη. Επίσης τα δεύτερα θα πρέπει να μην εξέρχονται από περιοχές του αρνητικού 
ακροδέκτη που δεν βλέπουν προς το θετικό. Για να γίνουν αυτά λοιπόν πρέπει να 
δημιουργηθεί κατάλληλο ανομοιογενές πεδίο. Άρα ο θετικός ακροδέκτης σπινθηρισμού 
πρέπει να είναι πιο «ακιδόμορφος» ώστε να συγκεντρώνονται πιο πυκνά οι δυναμικές 
γραμμές πάνω του και ο αρνητικός ακροδέκτης να έχει αραιότερες δυναμικές γραμμές στις 
πίσω περιοχές του που δεν βλέπουν το θετικό ακροδέκτη, άρα να είναι πιο επίπεδος. 
 
Δεύτερο ζεύγος ακροδεκτών σπινθηρισμού 
 
Αν ανοίξουμε τη σύνδεση των κάτω οπλισμών των πυκνωτών Leyden, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένα ακόμη ζεύγος ακροδεκτών σπινθηρισμού βλέπε πιο κάτω σχήμα, τότε 
μπορούμε να πετύχουμε διπλό σπινθήρα (έναν στο κάθε ζεύγος). Οι σπινθήρες αυτοί 
ενώνουν αγώγιμα τους απέναντι οπλισμούς των πυκνωτών Leyden και απλά 

Β 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  
Α 

 ΣΑ ΣΔ 

Σχ. 4. Η μηχανή Wimshurst σε αντίστροφη 
περιστροφή. Όπως παρατηρούμε ο S3’ κινούμενος 
προς αριστερά θα μπορούσε να αναπαράγει τον 
πρωταρχικά φορτισμένο S1’. Όμως αυτό δεν γίνεται.  
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εξουδετερώνουν τα φορτία τους. Οι πάνω οπλισμοί των δύο Leyden έχουν φορτίο θετικό ο 
αριστερός και αρνητικό ο δεξιός. Ενώ οι κάτω στην τυπική λειτουργία της μηχανής όντας 
συνδεδεμένοι έχουν εξουδετερωμένα φορτία. Το δεύτερο ζεύγος σπινθηρισμού μπορεί να 
έχει οποιαδήποτε άνοιγμα αρκεί να μην είναι τέτοιο που να λειτουργεί σαν 
ανοιχτοκύκλωμα. Το όλο σύστημα είναι σαν έχουμε μια πηγή συνδεδεμένη με τέσσερις 
πυκνωτές. Δύο Layden και δύο “ιδιόμορφους”, τα δύο ζεύγη των ακροδεκτών σπινθηρισμού. 
Η πηγή συνδέεται απ’ ευθείας στον πάνω “ιδιόμορφο” πυκνωτή. Οι υπόλοιποι τρείς 
συνδέονται σε σειρά και οι ακροδέκτες των Leyden παράλληλα στον πάνω (και την πηγή). 
Αν ο κάτω “ιδίομορφος” πυκνωτής έχει τους οπλισμούς του στο “άπειρο” τότε είναι απλά 
ανοιχτοκύκλωμα και βγάζει εκτός συνδεσμολογίας και τους πυκνωτές Leyden.  
 
 

 
 

Σχ. 5. Ανοίγοντας σε μικρή απόσταση τη σύνδεση των πυκνωτών Leyden, 
δημιουργούμε δεύτερο σπινθήρα ταυτόχρονα φυσικά με τον πάνω. 

 
 
Ακίδες, επαγωγή, διαρροή και εξουδετέρωση φορτίων στους συλλέκτες 
 
Έστω αρχικά ο αριστερός συλλέκτης 
και ο πυκνωτής είναι ουδέτεροι. Οι δύο 
θετικοί σέκτορες που βρίσκονται εκεί, 
διαχωρίζουν (αυτή τη φορά) τα φορτία 
του συλλέκτη: Έλκουν ηλεκτρόνια στην 
εσωτερική πλευρά του συλλέκτη και 
περισσότερο στις εσωτερικές απέναντι 
ακίδες, φορτίζοντας τις αρνητικά. Το 
πεδίο ανάμεσα απ’ το θετικό σέκτορα 
και τις αρνητικές ακίδες είναι αρκετά 
ισχυρό (μάλιστα στην περιοχή 
υπάρχουν δύο απέναντι σέκτορες 
θετικοί) που τελικά εξάγει ηλεκτρόνια 
απ’ τις ακίδες. Έτσι το αγώγιμο 
σύμπλεγμα ακίδα-συλλέκτης-
ακροδέκτης σπινθηρισμού και οπλισμός 
πυκνωτή έχει χάσει ηλεκτρόνια και άρα 
είναι φορτισμένο θετικά (εκτός απ’ την 
εσωτερική περιοχή του συλλέκτη και 
των ακίδων). Τα ηλεκτρόνια που 
διέφυγαν απ’ τις ακίδες έλκονται στη 
συνέχεια απ’ τον απέναντι θετικό 
σέκτορα και τελικά τον εξουδετερώνουν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε αυτούσιο είτε μέσω 
αρνητικού ιονισμού μορίων του αέρα.  
 
Αναφορές: 
www.scitechantiques.com 

Σχ. 6. Α. Διαχωρισμός φορτίων απ’ τους θετικούς 
σέκτορες στην περιοχή του αρχικά ουδέτερου 
συλλέκτη. Στην εσωτερική πλευρά έλκονται 
ηλεκτρόνια. Β. Ηλεκτρόνια διαφεύγουν απ’ την ακίδα 
και εξουδετερώνουν απέναντι θετικά φορτία 
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