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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το τροφοδοτικό του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών Ενιαίου Λυκείου παρέχει τέσσε-
ρις εξόδους τάσης με αντίστοιχους ρευματοδότες, όπως φαίνονται στις παρακάτω φωτο-
γραφίες. 
• Μια μεταβλητή υψηλή συνεχή τάση 

για τροφοδοσία ηλεκτρονικών λυχνιών 
• Μία μεταβλητή συνεχή τάση για τροφο-
δοσία κυκλωμάτων χαμηλής τάσεως 

0…500V/5mA. 0…20V/6A. 

 
• Δύο συνεχείς τά-

σεις ±5V/1A και 
±8V/1Α που βρί-
σκονται δεξιά της 
πρόσοψης και επι-
λέγονται με έναν 
διακόπτη λυχνιών 

 

• Μια εναλλασσόμενη 
τάση 6,3V/8Α (που 
βρίσκεται δεξιά της 
πρόσοψης), για τρο-
φοδοσία νήματος ηλε-
κτρονικών λυχνιών 

 
 

 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η συσκευή ανοίγει με έναν γενικό διακόπτη που βρίσκεται αριστερά στην πρόσοψη της 
συσκευής και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή διαρροής της υψηλής τάσης, πέφτει η 
αυτόματη ασφάλεια και για να λειτουργήσει ξανά το τροφοδοτικό πρέπει να πατήσουμε το 
κουμπάκι reset πάνω από τον γενικό διακόπτη. 
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Οι μεταβλητές τάσεις ρυθμίζονται με 

ένα κουμπί που υπάρχει στην αντίστοι-
χη περιοχή και βλέπουμε την τάση εξό-
δου στα αντίστοιχα βολτόμετρα που 
υπάρχουν πάνω στο τροφοδοτικό. 

 

Στην οπίσθια όψη του τροφοδοτικού, 
δίπλα στο ανεμιστηράκι, υπάρχει υπο-
δοχή που προσαρμόζεται το καλώδιο 
παροχής της τάσεως από το δίκτυο. 
Κάτω από την υποδοχή υπάρχει η θήκη 
της ασφάλειας της συσκευής. 
 
Πριν συνδέσουμε το τροφοδοτικό στην πρίζα του πάγκου: 
• κλείνουμε τον γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού 
• συνδέουμε το φις του πάγκου με την πρίζα του ηλεκτρικού πίνακα που αντιστοιχεί στον 

πάγκο μας και θέτουμε σε λειτουργία τον διακόπτη και τις ασφάλειες. Πρέπει να ανάβει 
το ενδεικτικό λαμπάκι πίνακα ότι υπάρχει τάση, ειδ΄ άλλως ειδοποιούμε τον καθηγητή 
να θέσει σε λειτουργία τον αντίστοιχο διακόπτη από τον γενικό πίνακα του Εργαστηρί-
ου. 

• ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα του πάγκου αν οι διακόπτες και η ασφάλεια είναι σε λει-
τουργία. Ομοίως πρέπει να ανάβει το ενδεικτικό λαμπάκι στον ηλεκτρικό πίνακα του 
πάγκου. 
 

Πριν ανοίξουμε τον γενικό διακόπτη: 
• ελέγχουμε τα εξωτερικά κυκλώματα ώστε να είναι φτιαγμένα σωστά (χωρίς βραχυκυ-

κλώματα κλπ), για να μη καούν τα εξαρτήματα ή χαλάσουν τα όργανα. 
• προσέχουμε τις υπάρχουσες εξωτερικές συνδέσεις ώστε να είναι συνδεδεμένες στις 

σωστές τάσεις στο τροφοδοτικό για να μην κάνουμε ζημιά στα εξωτερικά κυκλώματα. 
• γυρίζουμε (αριστερά) τα κουμπιά ρύθμισης όλων των τάσεων στο ελάχιστο. 
Προσοχή!: Μπορεί να είναι ήδη τα κουμπιά γυρισμένα τελείως αριστερά. Μη βάζετε όλη 

σας τη δύναμη!. 
• ειδοποιούμε τον καθηγητή να ελέγξει το εξωτερικό κύκλωμα και τις συνδέσεις, να ανοίξει 

τον γενικό και να δώσει τις πρώτες τάσεις στα κυκλώματα, ώστε να διαπιστώσει την 
σωστή λειτουργία τους. 

• τελειώνοντας το πείραμα γυρίζουμε πάλι αριστερά τα κουμπιά των τάσεων και κλείνου-
με το τροφοδοτικό από τον γενικό διακόπτη. 

Κάθε φορά που αλλάζουμε το εξωτερικό κύκλωμα επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. 
 

Τελειώνοντας το πείραμα, αποσυνδέουμε το τροφοδοτικό, κατεβάζουμε τους διακόπτες 
και τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα που αντιστοιχεί στον πάγκο μας, αποσυνδέουμε 
το φις του πάγκου μας και το μαζεύουμε τυλίγοντάς το στις ειδικές θέσεις. 




