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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 

1. Χαρακτηριστικά – Ονοµατολογία 

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3. Γενικά χαρακτηριστικά πηνίων 

4. Βάση Λυοµένου Μετασχηµατιστή 

5. Ζεύγος Ραβδόµορφων µαγνητών 

6. Ασκήσεις  

7. Πειράµατα 

8. Συντήρηση σειράς- Ασφάλεια 

9. Αντιµετώπιση προβληµάτων 

10. Επισκευές 
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9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας µπορεί να αντιµετωπίσετε προβλήµατα που οφείλονται σε µη σωστό 
χειρισµό. Για την αντιµετώπισή τους παρακαλώ δείτε την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες 

 
 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
1.ΠΗΝΙΑ 
α) ∆εν 
διέρχεται 
ρεύµα στα 
πηνία 
 

Μη παροχή από πηγή Έλεγχος πηγής τροφοδοσίας 
Πρόβληµα ενώσεων-
συνδέσεων 
 

Έλεγχος σύνδεσης µε πηγή 
Έλεγχος ενώσεων καλωδίων 

Πρόβληµα τροφοδοσίας 
πηνίου 

Έλεγχος καλωδίωσης πηνίων 

2. ΜΑΓΝΗΤΕΣ 
Α) κατά το 
πείραµα δεν 
δηµιουργείται 
ΗΕ∆ 

Αποµαγνήτιση του 
µαγνήτη 

Έλεγχος του µαγνήτη και 
επαναµαγνητισµός 

Μη σωστή σύνδεση του 
γαλβανοµέτρου 

Έλεγχος συνδέσεων-καλωδίων 

 
 
 
10.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί των πηνίων ή των συνδέσεων αφαιρούµε 
πάντα τα καλώδια σύνδεσης από το τροφοδοτικό, για αποφυγή βραχυκυκλωµάτων και τυχόν 
ατυχηµάτων. 
 
Για οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα επικοινωνήστε µε την εταιρεία Ν.ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΗΣ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ) Μέγιστη Ωµική Αντίσταση περιέλιξης 2.5 Ω.  
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∆) Περιέλιξη από χάλκινο εµαγιέ σύρµα. 
Ε) Συντελεστής Αυτεπαγωγής τουλ. 10 mH.  
 

ΠΗΝΙΟ 1200 ΣΠΕΙΡΩΝ (ΗΛ.352.0) : 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Αριθµός σπειρών =1200. 
Β) Ένταση Ρεύµατος τουλάχιστον 1Α . 
Γ) Μέγιστη ωµική αντίσταση 15 Ω. 
∆) Περιέλιξη από χάλκινο εµαγιέ σύρµα. 
Ε) Συντελεστής Αυτεπαγωγής τουλ.µε 36 mH.  
 

3.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ: 

1. Τα τύµπανα περιέλιξης είναι κατασκευασµένα από πλαστικό µεγάλης αντοχής, πάχους 2mm περίπου και 
έχουν διαφορετικό χρώµα για κάθε είδος πηνίου, 

2. Το set των πηνίων είναι των ιδίων διαστάσεων 
3. Τα τύµπανα περιέλιξης έχουν τετράγωνη οπή, πλευράς 31mm-32mm, και είναι συµβατά µε τους πυρήνες 

(ΗΛ 360.0, ΗΛ 366.0 και ΗΛ 367.0) 
4. Στα καπάκια των πηνίων βρίσκονται δύο µεταλλικές µπόρνες Φ 4mm στις οποίες είναι καλά στερεωµένες οι 

άκρες των πηνίων.  
5. Στα καπάκια των πηνίων υπάρχει σταθερή ανεξίτηλη ένδειξη (όχι σε αυτοκόλλητη χάρτινη ετικέτα) µε τον 

αριθµό των σπειρών τους, το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα, το συντελεστή αυτεπαγωγής και την ωµική τους 
αντίσταση. 

6. Τα πηνία είναι κατάλληλα για ηλεκτροµαγνήτη, µετασχηµατιστή και RLC κυκλώµατα 

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΗΝΙΑ 

 
Α) Είναι κατασκευασµένοι από ελάσµατα πυριτιούχου λαµαρίνας, πάχους 0,5 mm περίπου, καλά πρεσαρισµένες 
έτσι ώστε να αποτελούν οµογενές σώµα 
Β) Έχουν τετραγωνική διατοµή, πλευράς 30mm περίπου. 
Γ) Τα πηνία (ΗΛ 350.0,  ΗΛ 351.0  και ΗΛ 352.0) προσαρµόζονται εύκολα και ακριβώς (δεν είναι σφιχτά ή 
χαλαρά) στους πυρήνες. 
∆) Είναι προσεκτικά βαµµένοι και καθαρισµένοι έτσι ώστε να µην υπάρχει το παραµικρό υπόλειµµα βαφής στις 
οπές µε τα σπειρώµατα για τους κάθε είδους κοχλίες 

Ιδιαίτερα κατασκευαστικά στοιχεία για κάθε πυρήνα είναι τα εξής: 

Πυρήνας σχήµατος U (ΗΛ 360.0): Έχει διαστάσεις 110mm x 105mm   
Τα σκέλη έχουν µήκος 110mm . 
 Στα κέντρα των µικρών τετραγωνικών εδρών των δύο σκελών υπάρχουν οπές για τη στερέωση του βραχέος 
πυρήνα (ΗΛ 366.0), έτσι ώστε να δηµιουργείται κλειστό µαγνητικό κύκλωµα. 
Στο κέντρο της εξωτερικής πλευράς του µεσαίου σκέλους (µήκους 105mm) φέρει τρύπα µε κατάλληλο 
σπείρωµα για τη στερέωσή του µέσω κοχλία, στη βάση (ΗΛ 365.0). 
 
Πυρήνας Βραχύς (ΗΛ 366.0): Έχει µήκος 100mm περίπου. Φέρει στις άκρες του δροµικές τρύπες για τη 
στήριξή του στον πυρήνα, σχήµατος U, µε δύο κοχλίες, τύπου πεταλούδας για σφίξιµο µε το χέρι, έτσι ώστε να 
δηµιουργεί κλειστό µαγνητικό κύκλωµα. 
 
Πυρήνας Μακρύς (ΗΛ 367.0):  Έχει µήκος 170 mm. Φέρει στο κέντρο της µίας µικρής τετραγωνικής πλευράς 
του πολύ καλά στερεωµένο ορειχάλκινο κοχλία ¼ της ίντσας, ο οποίος βιδώνει στις αντίστοιχες οπές των 
τετραγωνικών εδρών του πυρήνα σχήµατος U (ΗΛ.360.0), έτσι ώστε να αποτελεί λειτουργική µαγνητική 
προέκτασή του. 
ορθή σε ανάποδη θέση. Όλα τα µικροσκόπια παρουσιάζουν  αυτό το είδος αντίστροφου ειδώλου. Κινούµε την 
πλάκα προς τα δεξιά και το είδωλο θα µετακινηθεί προς τα αριστερά. Μετακινούµε την πλάκα προς τα κάτω και 
το είδωλο θα µετακινηθεί προς τα πάνω. Με την εξάσκηση θα προσαρµοστείτε και θα µετακινείτε την πλάκα 
στην επιθυµητή κατεύθυνση. 
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4. ΒΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ (ΗΛ.365.0) 
 
Είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο. 
Έχει διαστάσεις 80mmΧ140mmX250mm. 
Είναι βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Στο µέσον της έχει τρύπα για τη διέλευση κατάλληλης βίδας η οποία στερεώνει τον πυρήνα σχήµατος U 
(ΗΛ.360.0) Η βίδα είναι µόνιµα (άλλα όχι σταθερά) προσαρµοσµένη στη βάση, ώστε να µη χάνεται, και έχει 
κατάλληλη διαµόρφωση και µέγεθος, ώστε να σφίγγεται µε το χέρι χωρίς να απαιτείται κατσαβίδι ή άλλο σχετικό 
εργαλείο. 
 
5.ΖΕΥΓΟΣ ΡΑΒ∆ΟΜΟΡΦΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ (ΜΑ 005.0) 
Οι µαγνήτες είναι ισχυρής µόνιµης µαγνήτισης (AlNiCo), µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
• Μήκος (µεγάλη διάστασή τους) 8cm. 
• Σήµανση του Βόρειου Μαγνητικού Πόλου µε µπλέ χρώµα. 
• Κάθε µαγνήτης (50γρ) σηκώνει ποσότητα µικρών καρφιών µε µάζα τουλάχιστον δέκα φορές µεγαλύτερη 

από τη δική του περίπου µάζα 500γρ. Συνοδεύονται  από δύο επινικελωµένους οπλισµούς µαλακού σιδήρου  
• Φυλάσσονται σε ειδική πλαστική, καλαίσθητη και ανθεκτική θήκη. 
 
6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
Με την σειρά µπορούν να πραγµατοποιηθούν διάφορα πειράµατα και ασκήσεις όπως: 
 

� Νόµος της επαγωγής-∆ηµιουργία ΗΕ∆ από µαγνητικό πεδίο 
� Νόµος του Lenz- Φορά επαγωγικού ρεύµατος 
� Μετασχηµατιστής-∆ακτύλιος Faraday 

 
7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
1. Συνδέουµε τις άκρες ενός πηνίου µε ένα γαλβανόµετρο µηδενός. Αρχικά, βλέπουµε ότι ο δείκτης του οργάνου 
δεν έχει καµµία απόκλιση. Η διαφορά δυναµικού δηλαδή στα άκρα είναι µηδέν. 
Στη συνέχεια παίρνουµε ένα µαγνήτη και τον πλησιάζουµε προς το πηνίο. Βλέπουµε ότι ο δείκτης του οργάνου 
αποκλίνει. Στις άκρες του δηλαδή υπάρχει µια διαφορά δυναµικού, η οποία παύει να υπάρχει όταν 
ακινητοποιήσουµε τον µαγνήτη. 
 
2. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα αλλά αυτή την φορά µε αναστροφή των πόλων. Παρατηρούµε ότι 
παρουσιάστηκε πάλι διαφορά δυναµικού αλλά µε αντίθετη φορά. 
Μπορούµε να επαναλάβουµε το πείραµα χρησιµοποιώντας πιο ισχυρό µαγνήτη ή µε διαφορετική ταχύτητα 
κίνησης των µαγνητών. 
 
3. Για την δηµιουργία µετασχηµατιστή συναρµολογούµε την βάση µε τους πυρήνες όπως στο σχέδιο. 
Η διάταξη αποτελείται από δύο πηνία µε διαφορετικό αριθµό σπειρών. 
Τοποθετούµε στην µία πλευρά του πυρήνα το πηνίο των 600 σπειρών (πρωτεύον) και στην άλλη των 1200 
σπειρών (δευτερεύον).  
To πρωτεύον πηνίο το συνδέουµε µε µια πηγή ρεύµατος και το δευτερεύον µε ένα βολτόµετρο. 

 
Εν συνεχεία τροφοδοτούµε µε τάση V1=75V το πρωτεύον. Παρατηρούµε ότι το δευτερεύον µας δείχνει ότι η 
τάση εξόδου έχει τιµή V2=150V. 
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Παρατηρούµε ότι ο µετασχηµατιστής µας ανύψωσε την  τάση και µάλιστα σε διπλάσια τιµή.  
Χρησιµοποιώντας διαφορετικό συνδυασµό πηνίων παρατηρούµε ότι η αναλογία ανάµεσα στις τάσεις εισόδου και 
εξόδου είναι ίδια µε τους αριθµούς των σπειρών των χρησιµοποιουµένων πηνίων. 
Αποκλίσεις στις τιµές εξόδου του δευτερεύοντος πηνίου οφείλονται στις απώλειες ενέργειας στους πυρήνες 
(απώλεια µαγνητικής ροής) και λόγω της ωµικής αντίστασης των πηνίων.       
 
 
 
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Η σειρά πρέπει να φυλάσσεται εντός της θήκης της σε χώρους µε καλό αερισµό και κανονικές συνθήκες 
υγρασίας. 

 
Οι µαγνήτες πρέπει πάντοτε να αποθηκεύονται στην θήκη τους µε τους ετερώνυµους πόλους αντικρυστά αφού 
τοποθετηθούν οι προστατευτικοί οπλισµοί στα δύο άκρα τους.  
 
Καθαρισµός σώµατος 
Το σώµα των πηνίων και των πυρήνων, όπως και τα υπόλοιπα µέρη της σειράς καθαρίζονται χρησιµοποιώντας 
µαλακό ύφασµα µε απλά µέσα καθαρισµού. 
Φροντίζουµε πάντοτε να µην έρχονται σε επαφή µε νερά και σε περίπτωση που υγρανθούν τα σκουπίζουµε 
αµέσως µε απορροφητικό χαρτί. 
Πριν την επαναχρησιµοποίησή τους θα πρέπει να παραµείνουν επί χρόνο για να στεγνώσουν εσωτερικά. 
 
Πρέπει να αποφεύγεται η θέρµανση ή η κρούση των µαγνητών που µπορεί να προκαλέσουν την αποµαγνήτισή 
τους. 
 

∆εν συνδέουµε στην πηγή κανένα από τα µέρη της σειράς αν δεν ελεγχθεί προηγούµενα 
από τον καθηγητή για αποφυγή καταστροφής των υλικών και πιθανών ατυχηµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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1.Πυρήνας σχήµατος U    

2.Πυρήνας βραχύς     

3.Βάση µετασχηµατιστού    

4. Σειρά τεσσάρων πηνίων   

5.Πυρήνας µακρύς    

6.Ραβδόµορφοι µαγνήτες    

7. Κοχλίες σύνθεσης µετασχηµατιστού  

8. Καλώδια παροχής-σύνδεσης 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Η σειρά αποτελείται από τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΡΓΑΝΟΥ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΕΙ∆ΟΥΣ) 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

1 ΗΛ 350.0 
Πηνίο 300 σπειρών 

2 

2 ΗΛ 351.0 
Πηνίο 600 σπειρών 

1 

3 ΗΛ 352.0 
Πηνίο 1200 σπειρών 

1 

4 ΗΛ 360.0 
Πυρήνας σχήµατος U 

1 

5 ΗΛ 366.0 
Πυρήνας βραχύς 

1 

6 ΗΛ 367.0 
Πυρήνας µακρύς 

1 

7 ΗΛ 365.0 
Βάση λυόµενου µετασχηµατιστή 

1 

8 ΜΑ.005.0 
Ζεύγος Ραβδόµορφων Μαγνητών 

1 

ΠΗΝΙΟ 300 ΣΠΕΙΡΩΝ (ΗΛ.350.0) : 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
Α) Αριθµός σπειρών =300. 
Β) Ένταση Ρεύµατος τουλάχιστον 4Α. 
Γ) Μέγιστη Ωµική Αντίσταση περιέλιξης 1Ω.  
∆) Περιέλιξη από χάλκινο εµαγιέ σύρµα. 
Ε) Συντελεστής Αυτεπαγωγής τουλ. 2 mH.  
ΠΗΝΙΟ 600 ΣΠΕΙΡΩΝ (ΗΛ.351.0) 

Έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
Α) Αριθµός σπειρών =600. 

Β) Ένταση Ρεύµατος τουλάχιστον 2Α. 


