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     ΠΕΙΡΑΜΑ 3
ο
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ ΠΗΝΙΟΥ 

 

1) Συνδέστε σε σειρά µε την έξοδο (POWER OUT) της γεννήτριας συχνοτήτων την 

αντιστάτη (R=100Ω) και το πηνίο (π.χ 300 σπειρών) .                                                                                                                             

2)    Συνδέστε τα άκρα του αντιστάτη  στο κανάλι CH1(Χ)  και τα άκρα του πηνίου 

στο κανάλι CH2(Y) .  

ΠΡΟΣΟΧΗ :Η γείωση των δύο συνδέσεων πρέπει να είναι κοινή. 

 3) Θέστε σε λειτουργία τον παλµογράφο (µαύρο κουµπί ΟΝ/OFF) 

 4)  Τοποθετήστε το κουµπί ρύθµισης της σάρωσης (SEC/DIV) στην ένδειξη  Χ-Υ. 

Στην οθόνη του παλµογράφου θα πρέπει να εµφανιστεί µια πράσινη κουκίδα , που 

αντιστοιχεί στη θέση που τα ηλεκτρόνια της καθοδικής δέσµης χτυπούν την οθόνη 

του παλµογράφου. 

5) Με τα κουµπιά  INTENSITY και  FOCUS, (πάνω αριστερά) ρυθµίστε την ένταση 

και την ευκρίνεια της κουκίδας .Επιλέξτε ευαισθησία (1VOLT/DIV) και στα δύο 

κανάλια του παλµογράφου. 

6) Θέστε σε λειτουργία τη γεννήτρια συχνοτήτων (κουµπί POWER, ON/OF).. 

Πατήστε τα κουµπιά POWER OUT  και  το κουµπί µε το σχήµα (~) . .  Ρυθµίστε το 

κουµπί AMPLITUDE  της γεννήτριας  στο µέσο της διαδροµής του. 

7) Θέστε το κουµπί ρύθµισης της περιοχής συχνοτήτων (FREQUENCY  RANGE) 

στη θέση (Χ10Κ) και µεταβάλλετε τη συχνότητα της γεννήτριας, ώστε να εµφανιστεί 

στην οθόνη ένας τέλειος κύκλος . Σηµειώστε την ένδειξη από την άντυγα συχνοτήτων 

της γεννήτριας. : fo=……………………….. 

         8) Πολλαπλασιάστε την ένδειξη fo µε την ένδειξη (κ) του κουµπιού περιοχής συχνοτήτων 

          (FREQUENCY  RANGE) και υπολογίστε την συχνότητα εξόδου της γεννήτριας, 

             f= k.fo=………………ΗΖ 

9)Υπολογίστε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου από τη σχέση   L=
f

R

π2
                                                                                                       

L=……………………………………………… 

10)  Αντικαταστήστε στο κύκλωµα τον αντιστάτη των 100Ω µε τον αντιστάτη των 1,2ΚΩ. 

Επαναλαµβάνοντας τη παραπάνω πειραµατική διαδικασία υπολογίστε ξανά το συντελεστή 

αυτεπαγωγής του πηνίου  

  L = ……………………………… 

Συγκρίνετe τις τιµές που βρήκατε µε αυτή που αναγράφεται πάνω στο πηνίο.  

 


