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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 

1.  Εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράµµατος 

σπουδών των αντιστοίχων µαθηµάτων για τα οποία προορίζονται. 

2. Είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους µαθητές. 

3. Τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα, αν δεν προσδιορίζεται αλλιώς µέσα στις 

προδιαγραφές, παρουσιάζουν σφάλµα µικρότερο του 10%. 

4. Συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα. 

5. Έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, όπου απαιτείται 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 

13-2 ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Η σειρά αποτελείται από τα παρακάτω όργανα και εξαρτήµατα: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1.  
∆ιακόπτης στιγµιαίας επαφής (µπουτόν) 

ικανότητος 1Α.     
2 διακόπτες 

2.  ∆ιακόπτης ON/OFF ικανότητος 1Α τουλάχιστον.    2 διακόπτες 

3.  
Λυχνιολαβές για βιδωτούς λαµπτήρες 5-6V – 

3W.            
5 λυχνιολαβές 

4.  Ποτενσιόµετρο ανοικτού τύπου, γραµµικό 1W.       1ποτενσιόµετρο 

5.  
Ποτενσιόµετρο ανοικτού τύπου, λογαριθµικό 

0,5W .  
1ποτενσιόµετρο 

6.  Μικρός κινητήρας µε τάση τροφοδοσίας 3-5V .   1 κινητήρας 



7.  

Σειρά αντιστάτων αποτελούµενη από 10 – 47 – 

100 –100 – 220 – 470 Ω /τουλάχιστον 2W /5% 

σε 6 διαφορετικές πλακέτες. 

6 αντιστάτες 

8.  

Σειρά αντιστάσεων αποτελούµενη από 1 – 2 – 

4,7 – 10 – 47 – 100 – 200 – 470 kΩ /0,5W /1% 

σε οκτώ διαφορετικές πλακέτες. 

8 αντιστάσεις 

9.  
Αντιστάσεις 1 –2 ΜΩ /0,25W /1%  σε δύο 

διαφορετικές πλακέτες. 
2 αντιστάσεις 

10.  Αντίσταση ισχύος 2Ω/50W . 1 αντίσταση 

11.  Πυκνωτής 1 µF/25V. 1 πυκνωτής 

12.  Πυκνωτής 4,7 µF/25V. 1 πυκνωτής 

13.  Πυκνωτής 100 µF/25V. 1 πυκνωτής 

14.  Ηλεκτρολυτικός Πυκνωτής 1000µF/25V. 1 πυκνωτής 

15.  ∆ίοδοι Γερµανίου(DUG) τύπος ΟΑ91. 5 δίοδοι 

16.  ∆ίοδοι Πυριτίου(DUS) τύπος 1Ν4001. 5 δίοδοι 

17.  Καλώδια σύνδεσης επί των πλακετών 20cm. 15 τεµάχια 

18.  
Καλώδια σύνδεσης των πλακετών µε το 

τροφοδοτικό ή το πολύµετρο µήκους 60cm. 
6 τεµάχια 

19.  
Καλώδια Γενικής Χρήσεως µε ακροδέκτες τύπου 

µπανάνας ελατηρίου 60cm. 
8 τεµάχια 

20.  

Καλώδια γενικής χρήσεως µε έναν ακροδέκτη 

τύπου «µπανάνας ελατηρίου» και έναν 

ακροδέκτη τύπου «κροκοδειλάκι» 60cm. 

4 τεµάχια 

21.  Κονσόλα Λογικών Κυκλωµάτων (ΗΛ.585.0). 1κονσόλα 

 

Όλα τα παραπάνω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα εκτός των καλωδίων 

είναι µέσα σε κουτί ενδεικτικών διαστάσεων 5cmX9cmX2cm, από διαφανές 

πλεξιγκλάς. 

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία καταλήγουν σε µπόρνες στερεωµένους 

µε βίδα στην επάνω επιφάνεια του κουτιού.  

Οι ακροδέκτες(µπόρνες) είναι Φ4mm µε καλυµµένα τα µεταλλικά τµήµατά τους 

µε µονωτικό πλαστικό, και είναι συµβατοί µε τα αντίστοιχα προσφερόµενα καλώδια, 



δηλ. µε τα καλώδια συνδέσεων επί των πλακετών και τα καλώδια συνδέσεων των 

πλακετών µε το τροφοδοτικό ή το πολύµετρο, επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη 

συναρµολόγηση για τη δηµιουργία διαφόρων κυκλωµάτων.  

Σε κάθε κουτί είναι ανεξίτηλα τυπωµένα το όνοµα, το σύµβολο και τα 

χαρακτηριστικά του εξαρτήµατος που είναι τοποθετηµένο. 

Στις διόδους γερµανίου και πυριτίου επιπλέον των παραπάνω στοιχείων 

αναγράφονται ο τύπος της διόδου, η πολικότητα (Άνοδος-Κάθοδος) και η µέγιστη 

επιτρεπτή τιµή της έντασης και της τάσης του ρεύµατος. 

 

Τα καλώδια σύνδεσης επί των πλακετών (15 τεµ.) έχουν το ίδιο µήκος, είναι 

εύκαµπτα και στα άκρα τους φέρουν ακροδέκτες που προσαρµόζονται στους 

αντίστοιχους ακροδέκτες των κουτιών (βάσεων) των εξαρτηµάτων. Το µήκος αυτών 

των καλωδίων πρέπει είναι κατάλληλο ώστε επιτρέπεται άνετα κάθε είδους 

συνδεσµολογία πάνω στη θέση εργασίας, και, ταυτόχρονα, όσο το δυνατό µικρότερο, 

ώστε να διατηρείται η εποπτικότητα των συνδέσεων.  

Τα καλώδια σύνδεσης µε το τροφοδοτικό ή το πολύµετρο (6 τεµ.) φέρουν από 

τη µία πλευρά βύσµατα (µπανάνες) 4mm και από την άλλη πλευρά ακροδέκτες 

συµβατούς µε τις προσφερόµενες πλακέτες (βάσεις) των εξαρτηµάτων. 

Τα καλώδια γενικής χρήσεως µε ακροδέκτες τύπου «µπανάνας ελατηρίου» (8 

τεµ.) είναι εύκαµπτα, πολύκλωνα, και αντέχουν σε ένταση ρεύµατος τουλάχιστον  10Α 

DC. Τουλάχιστον ο ένας ακροδέκτης κάθε καλωδίου φέρει τρύπα που είναι 

παράλληλη και όχι κάθετη µε τον µεγάλο άξονα του βύσµατος, για παράλληλη 

σύνδεση. Όλοι οι ακροδέκτες (µπανάνες) φέρουν ελάσµατα, για να σταθεροποιούνται 

κάνοντας καλή επαφή σε µπόρνες Φ4mm. 

Τα καλώδια γενικής χρήσεως µε έναν ακροδέκτη τύπου «µπανάνας ελατηρίου» 

(4 τεµ.) και έναν ακροδέκτη τύπου «κροκοδειλάκι» είναι εύκαµπτα, και αντέχουν σε 

ένταση ρεύµατος τουλάχιστον  10Α DC. Ο ακροδέκτης τύπου «µπανάνας ελατηρίου» 

κάθε καλωδίου φέρει τρύπα για παράλληλη σύνδεση και ελάσµατα, για να 

σταθεροποιούνται κάνοντας καλή επαφή σε µπόρνες Φ4mm. 

Βασικό χαρακτηριστικό των καλωδίων και όλων των ακροδεκτών, είναι η 

αντοχή τους σε απρόσεκτους και σκληρούς χειρισµούς και η εξασφάλιση καλής 

επαφής κατά την πραγµατοποίηση των συνδέσεων. 

Η αντίσταση των  2Ω/50W  χρησιµοποιείται  σαν φορτίο στην πλήρη ισχύ της 

(Resistive Load) και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  



1. Eίναι, εκ κατασκευής της, εγκατεστηµένη σε ψήκτρα αλουµινίου τύπου  

(Aluminium housed). Eίναι ενσωµατωµένη σε διάταξη κλειστού τύπου, ώστε να 

αποκλείεται η άµεση επαφή µε τα χέρια, µε καλή απαγωγή της παραγόµενης 

θερµότητας. 

2. Η διάταξη έχει δύο µπόρνες κατάλληλες ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεσή της 

για τη δηµιουργία κυκλώµατος.  

3. Πάνω στη διάταξη και σε κατάλληλη θέση, υπάρχει ανεξίτηλα τυπωµένη η 

ένδειξη  2Ω/50W. 

 

Όλα τα παραπάνω υλικά φυλάσσονται σε ανθεκτική πλαστική θήκη χωρισµένη 

σε επιµέρους τµήµατα, για την καλύτερη ταξινόµηση των διαφόρων εξαρτηµάτων. 

 

 ΚΟΝΣΟΛΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΗΛ.585.0) 

Έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Εξωτερικές διαστάσεις 20cm X 30cm. 

2. Η τροφοδοσία γίνεται από το υπάρχον τροφοδοτικό των σχολείων µε τάση 5VDC.  

3. Στην είσοδο της κονσόλας υπάρχουν  

3.1. Ηλεκτρονική προστασία για την περίπτωση ανάστροφης πολικότητας. 

3.2. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας.  

 

4. Η κονσόλα περιλαµβάνει τις παρακάτω λογικές πύλες σε ολοκληρωµένη µορφή 

TTL δύο εισόδων, σε βάσεις ολοκληρωµένων κυκλωµάτων: 

4.1. Τέσσερις πύλες AND ενδεικτικού τύπου  LS 7408 

4.2. Τέσσερις πύλες OR  ενδεικτικού τύπου LS 7432 

4.3. Τέσσερις πύλες EXOR  ενδεικτικού τύπου LS 7486 

4.4. ∆ύο πύλες ΝΟΤ µε Τρανζίστορ και έξι πύλες ενδεικτικού τύπου NOT LS 7404 

4.5. Τέσσερις πύλες NAND ενδεικτικού τύπου 7400. 

5. Στις εισόδους και τις εξόδους κάθε πύλης υπάρχουν έγχρωµοι φωτεινοί ενδείκτες 

LED σε σειρά µε τις απαραίτητες αντιστάτες ασφαλείας. 

6. Τα εξαρτήµατα µπορεί είναι τεχνολογίας SMD. Τα ολοκληρωµένα, όµως, είναι 

συµβατικής τεχνολογίας (DIP8, DIP14, DIP16), τοποθετηµένα σε βάσεις, ώστε να 

είναι εύκολη η αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης. 

7. Η κονσόλα φέρει υποδοχές λογικού «1» και λογικού «0» κατανεµηµένες σε σχήµα 

Π πάνω, κάτω και αριστερά στο Panel, ώστε να είναι εύκολη η σύνδεση µε τις 

πύλες. 



8. Οι εξωτερικές διασυνδέσεις µεταξύ των πυλών γίνονται από κοινά καλώδια µε 

µπανάνες και µπόρνες Φ 4mm.  

9. Υπάρχει τυπωµένος ανεξίτηλα, σε κάθε πύλη, ο τύπος της (AND, OR, EXOR 

κ.λ.π.), ώστε να είναι εύκολη η αποµνηµόνευση. 

10. Η βάση της κονσόλας είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο που επιτρέπει την 

παρατήρηση του εσωτερικού της από τους µαθητές. 

Η συνολική κατασκευή είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε σκληρούς και απρόσεκτους 

χειρισµούς. Τα πλαστικά τµήµατα της κονσόλας (κουτί βάσης) είναι από υλικό της 

κατηγορίας ABS.  

11. Η κονσόλα συνοδεύεται από 10 εύκαµπτα καλώδια εξωτερικών συνδέσεων µήκους 

20cm µε µπανάνες(ελατηριωτού τύπου), που εφαρµόζουν άριστα, αλλά όχι σφιχτά, 

στις µπόρνες της κονσόλας 

12. Επίσης συνοδεύεται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας. 

13. Η κονσόλα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά, µε τα απαραίτητα 

σχήµατα και εικόνες. 

14. Η κονσόλα µαζί µε τα συνοδευτικά καλώδια φυλάσσεται σε ανθεκτική πλαστική 

θήκη. 

 

 


