
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ – ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 

                                 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Η συσκευή DAVA-320 που σας παρουσιάζουµε είναι ένα διδακτικό Όργανο που 

χρησιµεύει στην διδασκαλία του µαθήµατος της Πειραµατικής Φυσικής αλλά και της 

Χηµείας στα Γυµνάσια και τα Λύκεια. Πριν χρησιµοποιήσετε το Όργανο σας 

παρακαλούµε να παρακολουθήσετε την παρακάτω παρουσίαση της Συσκευής που 

διαρκεί µόνο λίγα λεπτά. Επίσης σας συνιστούµε να διαβάσετε µε προσοχή της 

συνοπτικές οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 

Η συσκευή που σας παρουσιάζουµε είναι ένα Αναλογικό Βολτόµετρο Αµπερόµετρο 

Πολλαπλών κλιµάκων. Ο ενδεικτικός µηχανισµός της συσκευής είναι όργανο κινητού 

πλαισίου, που είναι ορατός στο χρήστη τόσο από την εµπρόσθια όσο και την οπίσθια 

πλευρά.  

 

 

 

 

Με το όργανο είναι δυνατόν να µετρηθούν τάσεις σε πολλές κλίµακες από λίγα 

µιλιβόλτ, µέχρι και 300 βολτ, και µάλιστα συνεχείς ή εναλλασσόµενες. Το 

εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι, µε το Όργανο είναι δυνατόν να µετρηθεί ακόµη και 

εναλλασσόµενη τάση µικρότερη του 1 µιλιβόλτ. Με το Όργανο είναι επίσης δυνατόν 

να µετρηθούν εντάσεις ρεύµατος µικρότερες του 1 µιλιαµπέρ µέχρι και 10 Α συνεχές 

ή εναλλασσόµενο. Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι οι κλίµακες 

ένδειξης του Οργάνου είναι ίδιες για συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα και γραµµικές, 

που είναι σπάνιο χαρακτηριστικό για τέτοιου είδους Όργανα. Η µεγάλη κλίµακα του 

οργάνου, το µήκος της είναι µεγαλύτερο των 22 εκατοστών, το µέγεθος των αριθµών 

καθώς και η όλη εκτύπωση, επιτρέπουν την άνετη παρακολούθηση της διδακτικής 

διαδικασίας, ακόµη και για τον µαθητή των τελευταίων θρανίων. Επίσης πρέπει να 

επισηµανθεί ότι το Όργανο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σαν κανονικό 

Βολτόµετρο – Αµπερόµετρο Πολλαπλών Κλιµάκων µε αρχή της σκάλας, δηλαδή το 

Μηδέν, στο αριστερό άκρο της, ή σαν γαλβανόµετρο µε το Μηδέν στο κέντρο της 

κλίµακας και αυτό για όλες τις κλίµακες µέτρησης. Η µετατροπή της Συσκευής από 

Βολτόµετρο – Αµπερόµετρο Πολλαπλών Κλιµάκων σε Γαλβανόµετρο και 

αντίστροφα, είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή και η διαδικασία διαρκεί 1 – 2 λεπτά. Η 

επιλογή κλίµακας µέτρησης και τρόπου λειτουργίας της συσκευής είναι επίσης 



εύκολη και εποπτική και γίνεται µε δυο περιστροφικούς διακόπτες επιλογής. Το 

πάνελ είναι εργονοµικά διαµορφωµένο, δηλαδή οι διακόπτες είναι τοποθετηµένοι από 

την µια πλευρά και από την άλλη πλευρά οι µπόρνες εισόδου, ούτως ώστε ο χρήστης 

να µην εµποδίζεται από τα καλώδια όταν θέλει να αλλάξει κλίµακα και αντίστροφα. 

Το πάνελ είναι καλαίσθητα τυπωµένο µε µεταξοτυπία, στην πίσω πλευρά ανθεκτικής 

διαφανούς µεµβράνης και εποµένως ανεξίτηλο, δηλαδή η εκτύπωση δεν είναι 

δυνατόν να αφαιρεθεί παρά µόνο καταστρέφοντας την διαφανή µεµβράνη, που είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτική.  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 

 

Το πλαίσιο (πάνελ) της κλίµακας είναι τυπωµένο και από τις δυο πλευρές. Από την 

µία πλευρά είναι τυπωµένες οι κλίµακες µε το µηδέν στο αριστερό άκρο, που είναι 

κατάλληλες για µετρήσεις, όταν το Όργανο χρησιµοποιείται σαν Βολτόµετρο – 

Αµπερόµετρο πολλαπλών Κλιµάκων. Το χρώµα εκτύπωσης είναι σκούρο γκρι. Από 

την άλλη πλευρά είναι τυπωµένες οι κλίµακες µε κέντρο το µηδέν, και είναι 

κατάλληλες για µετρήσεις όταν το Όργανο χρησιµοποιείται σαν Γαλβανόµετρο. Το 

χρώµα εκτύπωσης είναι µπλε.  

 

 
 

Το πλαίσιο αυτό φέρει στο πάνω µέρος δυο τρύπες, που χρησιµεύουν στην ανάρτηση 

του, στο πίσω µέρος της συσκευής. Η συσκευή φέρει στο πίσω µέρος δυο 

προεξέχουσες βίδες, σε κατάλληλη απόσταση, ίση δηλαδή µε τις τρύπες του πλαισίου 

(πάνελ) των κλιµάκων. Μετά την τοποθέτηση του πλαισίου  στο πίσω µέρος του 

οργάνου, είναι δυνατόν να σταθεροποιηθεί µε το χέρι, µε τη βοήθεια βίδας – 

πεταλούδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο στην περίπτωση µεταφοράς της 

συσκευής. 

Η συσκευή διαθέτει δυο περιστροφικούς διακόπτες επιλογής που βρίσκονται στο 

αριστερό µέρος του πάνελ. Ο πρώτος είναι οκτώ θέσεων και χρησιµεύει στην επιλογή 



κλίµακας των Βολτ ή των Αµπέρ. Οι 5 θέσεις είναι για µετρήσεις τάσης και οι 3 

θέσεις για µετρήσεις έντασης. 

 

 
 

Ο δεύτερος διακόπτης είναι 4 θέσεων και χρησιµεύει στην επιλογή λειτουργίας της 

συσκευής και τρόπου µέτρησης. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στην πρώτη θέση που 

φέρει την ένδειξη OFF η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Όταν ο διακόπτης αυτός 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση µε την ένδειξη DC η συσκευή µετράει τάσεις και 

εντάσεις συνεχούς ρεύµατος. Για να µετρήσουµε εναλλασσόµενο ρεύµα στρέφουµε 

το διακόπτη στη θέση µε την ένδειξη AC. Η τέταρτη θέση του διακόπτη επιλογής 

λειτουργίας, µε την ένδειξη ΒΑΤ, χρησιµεύει για τον έλεγχο του επιπέδου στάθµης 

της µπαταρίας.  

Στη δεξιά πλευρά του πάνελ βρίσκονται οι µπόρνες εισόδου της συσκευής που είναι 

όλες ασφαλείας. Κάτω από της εισόδους του οργάνου βρίσκονται οι ασφαλειοθήκες. 

Η είσοδος µε την ένδειξη (COM) είναι κοινή για όλες τις µετρήσεις και συνδέεται µε 

τον αρνητικό πόλο των σηµείων µέτρησης. Η είσοδος µε την ένδειξη (V,mA) 

χρησιµεύει για µετρήσεις τάσεων που είναι µικρότερες των 100V και εντάσεων µέχρι 

300mA. Η είσοδος µε την ένδειξη (300V) χρησιµεύει για τη µέτρηση τάσεων 

µεγαλύτερων των 100V και η είσοδος µε ένδειξη (10Α) χρησιµεύει για µετρήσεις 

εντάσεως από 300mA µέχρι και 10Α.  

Επίσης σας παρακαλούµε να διαβάσετε και να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας, όλες τις 

επισηµάνσεις που αναγράφονται στο εµπρόσθιο πάνελ και στο πίσω µέρος της 

συσκευής. Π.χ. στο εµπρόσθιο πάνελ «Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΕΩΝ >50V ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ», την τιµή των ασφαλειών, το 

τρίγωνο µε το θαυµαστικό που σηµαίνει ότι πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες 

χρήσης για να πληροφορηθείτε σχετικά µε τις ασφάλειες, ιδιαίτερα δε όταν χρειαστεί 

να κάνετε αλλαγή µιας κατεστραµµένης, και το τρίγωνο µε τον κεραυνό που σας 

προειδοποιεί για αυξηµένη προσοχή κατά τη µέτρηση επικίνδυνων τάσεων στην 

κλίµακα των 300V. Στο πίσω µέρος της συσκευής υπάρχει ταµπελίτσα που σας 



παροτρύνει να «… ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. 

ΤΟ Ι∆ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

 

3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 100V 

 

Αν θέλουµε να µετρήσουµε τάσεις συνεχούς ρεύµατος µικρότερες των 100V τότε: 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε την ένδειξη DC. 

• Ελέγχουµε τη θέση του δείκτη του οργάνου αν συµπίπτει µε το µηδέν της 

κλίµακας. Σε περίπτωση απόκλισης περιστρέφουµε τον µοχλό µηδενισµού, 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου, έως ότου ο δείκτης συµπέσει µε 

το µηδέν της κλίµακας. 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στην επιθυµητή θέση. Αν π.χ. η 

αναµενόµενη τάση είναι µεγαλύτερη των 100mV και µικρότερη των 10V, 

στρέφουµε το διακόπτη στη θέση µε την ένδειξη 1V. 

• Συνδέουµε το όργανο, χρησιµοποιώντας πάντοτε καλώδια ασφαλείας, µε 

τα σηµεία στα οποία θέλουµε να µετρήσουµε την τάση. Το µαύρο καλώδιο 

συνδέεται µε την είσοδο του οργάνου µε ένδειξη (COM) και στο σηµείο 

µέτρησης µε αρνητική πολικότητα. Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται µε την 

είσοδο (V, mA) του οργάνου, και στο σηµείο µέτρησης µε θετική πολικότητα. 

• ∆ιαβάζουµε την τάση στην επάνω κλίµακα του οργάνου, που έχει µέγιστη 

ένδειξη το 10. 

 

                            

 
 

 

           ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Σε περίπτωση που η βελόνα του οργάνου παρουσιάσει τάση µετατόπισης 

προς αρνητικά µεγέθη, δηλαδή φορά µετατόπισης αντίθετη προς τους 

δείκτες του ρολογιού, σηµαίνει ότι τα καλώδια  είναι τοποθετηµένα µε 

λάθος φορά, στα σηµεία µέτρησης, και πρέπει να αντιστραφούν. 

2. Σε περίπτωση που το µέγεθος της τάσης που θα µετρηθεί είναι άγνωστο 

συνιστούµε να τοποθετήσετε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στη 

µεγαλύτερη κλίµακα, δηλαδή των 100V, πριν συνδέσετε τους ακροδέκτες 

µε την τάση. Κατόπιν να περιστρέψετε το διακόπτη προς τις µικρότερες 



κλίµακες έως ότου φθάσετε στην κατάλληλη. Έτσι θα αποφύγετε την 

υπερφόρτιση του οργάνου. 

3. Η ανάγνωση γίνεται σε εκείνη την κλίµακα του Οργάνου που αντιστοιχεί 

στη κλίµακα του διακόπτη επιλογής. ∆ηλαδή αν έχουµε επιλέξει, µε το 

διακόπτη επιλογής, την κλίµακα των 100mV η ανάγνωση θα γίνει στην 

πάνω κλίµακα του οργάνου µε µέγιστη ένδειξη το 10. Αντίθετα αν η 

επιλογή µας είναι τα 30mA, η κλίµακα ανάγνωσης του οργάνου θα είναι η 

κάτω µε µέγιστη ένδειξη το 3. Γενικά για της κλίµακες 10 και 100mV, 1 – 

10 – 100V και 10Α η ανάγνωση γίνεται στην πάνω κλίµακα του οργάνου 

µε µέγιστη ένδειξη το 10. Για τις κλίµακες 3 – 30 – 300mA και 300V η 

ανάγνωση γίνεται στην κάτω κλίµακα του οργάνου µε µέγιστη ένδειξη το 

3. 

 

3.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 100V 

 

Αν θέλουµε να µετρήσουµε τάσεις συνεχούς ρεύµατος µεγαλύτερες των 100V τότε: 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε την ένδειξη DC. 

• Ελέγχουµε τη θέση του δείκτη του οργάνου αν συµπίπτει µε το µηδέν της 

κλίµακας. Σε περίπτωση απόκλισης περιστρέφουµε τον µοχλό µηδενισµού, 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου, έως ότου ο δείκτης συµπέσει µε 

το µηδέν της κλίµακας. 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στη θέση µε την ένδειξη 300V.  

• Συνδέουµε το όργανο, χρησιµοποιώντας, ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή, 

καλώδια ασφαλείας, µε τα σηµεία στα οποία θέλουµε να µετρήσουµε την 

τάση. Το µαύρο καλώδιο συνδέεται µε την είσοδο του οργάνου µε ένδειξη 

(COM) και στο σηµείο µέτρησης µε αρνητική πολικότητα. Το κόκκινο 

καλώδιο συνδέεται µε την είσοδο (300V) του οργάνου και στο σηµείο 

µέτρησης µε θετική πολικότητα. 

• ∆ιαβάζουµε την τάση στην κάτω κλίµακα του οργάνου, που έχει µέγιστη 

ένδειξη το 3. 

 

           
 

            ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Σε περίπτωση που η βελόνα του οργάνου παρουσιάσει τάση µετατόπισης προς 

αρνητικά µεγέθη, δηλαδή φορά µετατόπισης αντίθετη προς τους δείκτες του 

ρολογιού, σηµαίνει ότι τα καλώδια  είναι τοποθετηµένα στα σηµεία µέτρησης 

µε λάθος φορά και πρέπει να αντιστραφούν. 

 

 



3.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 

300mA. 

 

Αν θέλουµε να µετρήσουµε εντάσεις συνεχούς ρεύµατος µικρότερες των 300mA 

τότε: 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε την ένδειξη DC. 

• Ελέγχουµε τη θέση του δείκτη του οργάνου αν συµπίπτει µε το µηδέν της 

κλίµακας. Σε περίπτωση απόκλισης περιστρέφουµε τον µοχλό µηδενισµού, 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου, έως ότου ο δείκτης συµπέσει µε 

το µηδέν της κλίµακας. 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στην επιθυµητή θέση. Αν π.χ. η 

αναµενόµενη ένταση είναι µεγαλύτερη των 3mA και µικρότερη των 30mA, 

στρέφουµε το διακόπτη στη θέση µε την ένδειξη 30mA. 

• Συνδέουµε το όργανο, χρησιµοποιώντας πάντοτε καλώδια ασφαλείας, µε 

τα σηµεία στα οποία θέλουµε να µετρήσουµε την ένταση. Το µαύρο καλώδιο 

συνδέεται, µε την είσοδο του οργάνου µε ένδειξη (COM) και στο σηµείο 

µέτρησης µε αρνητική πολικότητα. Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται µε την 

είσοδο (V, mA) του οργάνου, και στο σηµείο µέτρησης µε θετική πολικότητα. 

• ∆ιαβάζουµε την τάση στην κάτω κλίµακα του οργάνου, που έχει µέγιστη 

ένδειξη το 3. 

 

       
 

            ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Σε περίπτωση που η βελόνα του οργάνου παρουσιάσει τάση µετατόπισης 

προς αρνητικά µεγέθη, δηλαδή φορά µετατόπισης αντίθετη προς τους 

δείκτες του ρολογιού, σηµαίνει ότι τα καλώδια  είναι τοποθετηµένα στα 

σηµεία µέτρησης µε λάθος φορά και πρέπει να αντιστραφούν. 

2. Σε περίπτωση που το µέγεθος της έντασης που θα µετρηθεί είναι άγνωστο 

συνιστούµε να τοποθετήσετε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στη 

µεγαλύτερη κλίµακα, δηλαδή των 300mA, πριν συνδέσετε τους 

ακροδέκτες µε τα σηµεία µέτρησης. Κατόπιν περιστρέψετε το διακόπτη 

προς τις µικρότερες κλίµακες έως ότου φθάσετε στην κατάλληλη. Έτσι θα 

αποφύγετε την υπερφόρτιση του οργάνου. 

 

3.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 

300mA. 

 

Αν θέλουµε να µετρήσουµε εντάσεις συνεχούς ρεύµατος µεγαλύτερες των 300mA 

τότε: 



• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε την ένδειξη DC. 

• Ελέγχουµε τη θέση του δείκτη του οργάνου αν συµπίπτει µε το µηδέν της 

κλίµακας. Σε περίπτωση απόκλισης περιστρέφουµε τον µοχλό µηδενισµού, 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος του οργάνου, έως ότου ο δείκτης συµπέσει µε 

το µηδέν της κλίµακας. 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στη θέση µε ένδειξη 10A.  

• Συνδέουµε το όργανο, χρησιµοποιώντας πάντοτε καλώδια ασφαλείας, µε 

τα σηµεία στα οποία θέλουµε να µετρήσουµε την ένταση. Το µαύρο καλώδιο 

συνδέεται, µε την είσοδο του οργάνου µε ένδειξη (COM) και στο σηµείο 

µέτρησης µε αρνητική πολικότητα. Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται µε την 

είσοδο (10A) του οργάνου, και στο σηµείο µέτρησης µε θετική πολικότητα. 

• ∆ιαβάζουµε την τάση στην επάνω κλίµακα του οργάνου, που έχει µέγιστη 

ένδειξη το 10. 

 

      
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  

Σε περίπτωση που η βελόνα του οργάνου παρουσιάσει τάση µετατόπισης προς 

αρνητικά µεγέθη, δηλαδή φορά µετατόπισης αντίθετη προς τους δείκτες του 

ρολογιού, σηµαίνει ότι τα καλώδια  είναι τοποθετηµένα στα σηµεία µέτρησης 

µε λάθος φορά και πρέπει να αντιστραφούν. 

 

 

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

Οι µετρήσεις τάσης και έντασης εναλλασσόµενου ρεύµατος γίνονται ακριβώς µε τον 

ίδιο τρόπο όπως και οι µετρήσεις συνεχούς, και η ανάγνωση ακριβώς στις ίδιες 

κλίµακες του 3 ή του 10 όπως περιγράψαµε παραπάνω. Η µόνη διαφορά, στην 

περίπτωση αυτή είναι ότι πρέπει, να στρέψουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας 

στη θέση µε την ένδειξη AC. Επίσης πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι κατά τη 

µέτρηση εναλλασσόµενου ρεύµατος, η φορά των ακροδεκτών στα σηµεία µέτρησης 

δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο, αφού το εναλλασσόµενο ρεύµα δεν διαθέτει 

πολικότητα. 

 

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΑΝ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ 

 

Για να χρησιµοποιήσουµε το όργανο σαν Γαλβανόµετρο τότε: 

• Τοποθετούµε το πλαίσιο κλίµακας, στο πίσω µέρος του οργάνου, µε τη σωστή 

φορά, δηλαδή να είναι µπροστά η µπλε κλίµακα που έχει την εκτύπωση µε το 

Μηδέν στο κέντρο.  



• Περιστρέφουµε το µοχλό µηδενισµού µε προσοχή έως ότου ο δείκτης του 

οργάνου συµπέσει µε το µηδέν της κλίµακας.  

• Συνδέουµε τα καλώδια όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, δηλαδή το 

µαύρο µε την είσοδο του οργάνου µε ένδειξη (COM) και τον αρνητικό πόλο 

των σηµείων µέτρησης. Το κόκκινο καλώδιο µε την ένδειξη (V, mA) και το 

θετικό πόλο των σηµείων µέτρησης. 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε ένδειξη DC. 

• Τοποθετούµε τον διακόπτη επιλογής κλίµακας στην επιθυµητή θέση. 

• Συνδέουµε τα καλώδια µε τα σηµεία µέτρησης. 

 

 
 

 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Όταν το όργανο χρησιµοποιείτε σαν γαλβανόµετρο, φυσικά µετράει θετικές 

και αρνητικές τάσεις, αφού ο δείκτης έχει δυνατότητα εκτροπής και προς τις 

δυο φορές, δηλαδή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. 

2. Πρέπει να προσέξουµε ποια κλίµακα ανάγνωσης είναι η σωστή, επειδή στην 

περίπτωση του Γαλβανόµετρου η κλίµακα έχει χωριστεί στα δυο, δηλαδή η 

κλίµακα του 10 έχει γίνει -5 και +5 και η κλίµακα του 3 έχει γίνει -1,5 και 

+1,5.  

3. Όταν το όργανο χρησιµοποιείται σαν Γαλβανόµετρο δεν έχουν νόηµα 

µετρήσεις εναλλασσόµενης τάσης, επειδή οι εναλλασσόµενες τάσεις δεν 

διαθέτουν πολικότητα και η εκτροπή της βελόνας, κατά τη µέτρηση 

εναλλασσόµενης τάσης, γίνεται πάντοτε στη φορά των δεικτών του ρολογιού. 

4. Όλες οι κλίµακες του οργάνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σαν 

κλίµακες γαλβανόµετρου. 

 



 

6. ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ. 

 

Αν θέλουµε να επιδείξουµε το επαγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα που δηµιουργείτε από την 

είσοδο µαγνήτη σε πηνίο, τότε: 

• Προετοιµάζουµε τη συσκευή για µετρήσεις σαν Γαλβανόµετρο, όπως 

περιγράψαµε παραπάνω. 

• Συνδέουµε π.χ. το πηνίο των 300 σπειρών µε τις δυο εισόδους του οργάνου.  

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής κλίµακας στη θέση µε την ένδειξη 10mV (ή 

100mV). 

• Στρέφουµε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε ένδειξη DC. 

• Εισάγουµε και εξάγουµε το µαγνήτη στο κέντρο του πηνίου και παρατηρούµε 

την κίνηση του δείκτη. 

Επαναλαµβάνουµε το πείραµα µε πηνία των 600 και 1200 σπειρών, προσπαθούµε να 

εισάγουµε και εξάγουµε το µαγνήτη και στις τρεις περιπτώσεις, µε την ίδια περίπου 

ταχύτητα, και παρατηρούµε τη διαφορά στην εκτροπή της βελόνας. 

 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

Αν θέλουµε να ελέγξουµε το επίπεδο της στάθµης της µπαταρίας τότε: 

• Ελέγχουµε τη θέση µηδενισµού του οργάνου και σε περίπτωση απόκλισης 

διορθώνουµε. 

• Στρέφουµε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση µε την ένδειξη BAT. 

Στη µέτρηση αυτή ο διακόπτης επιλογής κλίµακας είναι δυνατόν να είναι σε 

οποιαδήποτε θέση εκτός από τη θέση των 10mV. 

• ∆ιαβάζουµε την τάση της µπαταρίας στην κλίµακα µε µέγιστη ένδειξη το 10, 

που πρέπει να είναι από 7V έως 10V περίπου. 

 

Σε περίπτωση που η τάση είναι µικρότερη των 7,5V είναι αναγκαίο να γίνει αλλαγή 

της µπαταρίας. Για να αλλάξουµε την άδεια µπαταρία τότε: 

• Αποσυνδέουµε τα καλώδια από το όργανο και από κάθε εξωτερική τάση. 

• Ξεβιδώνουµε τη βίδα του καλύµµατος της µπαταριοθήκης και το αφαιρούµε. 

• Αποµακρύνουµε την άδεια µπαταρία µε καινούργια αλκαλική.  

• Τοποθετούµε και πάλι το κάλυµµα στη θέση του και το βιδώνουµε. 

• Ελέγχουµε, για κάθε ενδεχόµενο, την στάθµη της µπαταρίας.  

 

7.2 ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτιση καταστραφεί µια ασφάλεια 

είναι αναγκαία η αντικατάσταση της. Στην περίπτωση αυτή: 

• Αποσυνδέουµε τα καλώδια από το όργανο και από κάθε εξωτερική τάση. 

• Ξεβιδώνουµε το κάλυµµα και το αφαιρούµε. 

• Αποµακρύνουµε την κατεστραµµένη ασφάλεια και την αντικαθιστούµε µε 

καινούργια, που να έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και διαπίστευση CE.  

• Τοποθετούµε και πάλι το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης στη θέση του και το 

βιδώνουµε. 

 



 

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Πριν τον καθαρισµό αποσυνδέσετε τη συσκευή από κάθε εξωτερική 

συνδεσµολογία. Προσέξετε να µην εισέλθει υγρό καθαρισµού στο εσωτερικό της 

συσκευής προς αποφυγή βραχυκυκλώµατος που πιθανόν θα καταστρέψει τη συσκευή 

ή θα φέρει σε κίνδυνο τον χρήστη. Για καθαρισµό χρησιµοποιήσετε απαλό πανί 

καθαρισµού ελαφρά εµποτισµένο σε κοινό υγρό καθαρισµού χωρίς τοξικά ή 

διαλυτικά συστατικά.  

Η συσκευή για να λειτουργήσει απρόσκοπτα (σωστά), έχει υποστεί αντιστατική 

επεξεργασία εσωτερικά και εξωτερικά. Όµως οι µεγάλες πλαστικές επιφάνειες που 

διαθέτει η συσκευή είναι επιρρεπείς στα ηλεκτροστατικά φορτία. Γι’ αυτό 

συνιστούµε σε περίπτωση καθαρισµού τη χρήση υγρού µε αντιστατικό π.χ. υγρό για 

τζάµια µε αντιστατικό.   

 

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Η συσκευή εκτός από καθαρισµό, αλλαγή µπαταρίας και αλλαγή ασφάλειας σε 

περίπτωση καταστροφής της, δεν χρειάζεται άλλου είδους συντήρηση. 

 

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Για προστασία της συσκευής: 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε µέρη µε υψηλές θερµοκρασίες π.χ. 

εκτεθειµένο σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία.  

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πλησίον συσκευών µε ισχυρά µαγνητικά παιδία.  

• Μην πλησιάζετε στη συσκευή ισχυρούς µαγνήτες. 

• Μην προβαίνετε σε τεχνικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ή τα 

µηχανικά µέρη της συσκευής. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους µε υψηλούς ρύπους (σκόνη, υψηλή 

υγρασία κλπ). 

•  

 

Σας συνιστούµε να µην πετάξετε τη προστατευτική θήκη µεταφοράς (φελιζόλ). Η 

θήκη αυτή αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο αποθήκευσης, όταν δεν χρησιµοποιείται η 

συσκευή, και τον πλέον ασφαλή τρόπο µεταφοράς αν το όργανο πρέπει να αποσταλεί 

στον κατασκευαστή για service. 

 

11. ΒΛΑΒΕΣ 

 

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κάποια µέτρηση και ο δείκτης 

παραµένει στο µηδέν σας παρακαλούµε να ελέγξετε: 

• Αν στα σηµεία µέτρησης υπάρχει πράγµατι τάση (π.χ. µε τη βοήθεια ενός 

ψηφιακού πολύµετρου). 

• Αν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη σωστή θέση δηλαδή στη θέση 

DC για συνεχές και στη θέση AC για εναλλασσόµενο ρεύµα. 

• Αν ο διακόπτης επιλογής κλίµακας είναι στη σωστή θέση. 

• Αν η στάθµη της µπαταρίας είναι σε κανονικά επίπεδα δηλαδή 7 – 10V. 

 



Σε περίπτωση που όλοι οι παραπάνω έλεγχοι αποβούν αρνητικοί, συµβουλευτείτε τον 

προµηθευτή σας ή την κατασκευάστρια εταιρεία. ∆ιεύθυνση,  τηλέφωνο, FAX και e-

mail βρίσκονται στην ταµπελίτσα στο πίσω µέρος της συσκευής.  

 

12. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η συσκευή όπως δείχνει και η κατασκευή της προορίζεται για την επίδειξη 

πειραµάτων και εποµένως ο φυσικός χρήστης είναι ο καθηγητής. Σε περίπτωση όµως 

που σε κάποια ειδική περίπτωση η συσκευή, πιθανόν να χρησιµοποιηθεί από το 

µαθητή, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου θα πρέπει να µεριµνήσει ούτως ώστε όλα τα 

σηµεία µέτρησης που θα χρησιµοποιήσει ο µαθητής να έχουν δυναµικό µεταξύ 

τους αλλά και ως προς τη γη µικρότερο των 50V. Η επιµονή µας στα θέµατα 

ασφαλείας, µε επισηµάνσεις πάνω στη συσκευή αλλά και οι συνεχείς αναφορές µας 

κατά την παρουσίαση της συσκευής, είναι επειδή, όπως αποδεικνύουν διεθνή 

στατιστικά στοιχεία, τα περισσότερα ατυχήµατα σε εργαστήρια, συµβαίνουν από τη 

χρήση οργάνων µέτρησης. Σε πολλές µάλιστα Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γερµανία, 

Αυστρία, Ελβετία κλπ είναι ανεπίτρεπτες οι κλίµακες οργάνων µέτρησης 

µεγαλύτερες των 50V καθώς και η ύπαρξη τροφοδοτικών που παρέχουν τάσεις 

µεγαλύτερες των 30 – 40V.  


