
Κ. Κουγιουµτζόπουλος 1 6ο Λύκειο Καλλιθέας 

Κύκλωµα R-L, µέτρηση του L του πηνίου 

Μάθηµα: Ηλεκτρολογία 

Τάξη: Γ΄ 

Ονοµατεπώνυµο µαθητή-τριας: 

Ηµεροµηνία:  

Θεωρία 

Το πηνίο σε ένα κύκλωµα DC αν και δηµιουργεί φαινόµενα αυτεπαγωγής 

εντούτοις συµπεριφέρεται κυρίως σαν αντιστάτης. Σε σταθερά ρεύµατα 

λοιπόν ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου L δεν έχει επίδραση στα 

µόνιµα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος, αλλά επηρεάζει το κύκλωµα 

µόνο όταν ανοίγει ή κλείνει κάποιος διακόπτης. 

Το πηνίο σε ένα κύκλωµα AC σε σειρά µε έναν αντιστάτη 

συµπεριφέρεται διαφορετικά. Η τιµή του συντελεστή αυτεπαγωγής L 

επηρεάζει το ρεύµα του κυκλώµατος και η τάση στο πηνίο δεν είναι σε 

φάση µε την τάση στον αντιστάτη. Η τάση που τροφοδοτεί το κύκλωµα 

προηγείται του ρεύµατος κατά γωνία θ, η οποία εξαρτάται από τη 

συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης, το συντελεστή αυτεπαγωγής και 

την ωµική αντίσταση του κυκλώµατος. 
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Κ. Κουγιουµτζόπουλος 2 6ο Λύκειο Καλλιθέας 

Συνεπώς για να υπολογίσουµε τον συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου θα 

πρέπει πρώτα να µετρήσουµε την ωµική του αντίσταση σε κύκλωµα DC 

και κατόπιν την εµπέδηση Z σε ένα κύκλωµα AC 

Υλικά που θα χρειαστούν 

• Τροφοδοτικό DC 

• Γεννήτρια συχνοτήτων 

• 2 ψηφιακά πολύµετρα 

• Πηνίο 1200 σπειρών 

• Σιδηροπυρήνας σχήµατος U 

• Λαµπάκι φακού µε βάση 3,6V 

• Καλώδια σύνδεσης 

Εκτέλεση του πειράµατος 

1ο µέρος:  Μέτρηση της ωµικής αντίστασης του κυκλώµατος 

Πραγµατοποιούµε το παρακάτω κύκλωµα 

τροφοδοτικό DC

διακόπτης
λαµπάκι

πηνίο

αµπερόµετρο

Β

Γ

 

Αφού γίνει έλεγχος απ’ τον καθηγητή στο κύκλωµα, κλείνουµε το 

διακόπτη και µε το ποτενσιόµετρο του τροφοδοτικού (συνδεδεµένο 

στις υποδοχές 0-20 V) αυξάνουµε σταδιακά την τάση µέχρι να έχουµε 

ένα µέτριο φωτισµό απ’ το λαµπάκι. Συνδέουµε το 2ο πολύµετρο στα 

σηµεία Β (+ θέση V/Ω) και Γ (θέση –com). Επιλέγουµε απ’ τον 

διακόπτη του πολυµέτρου τη θέση 20V (DC). Καταγράφουµε τις 

ενδείξεις των δύο οργάνων. 



Κ. Κουγιουµτζόπουλος 3 6ο Λύκειο Καλλιθέας 

Ένδειξη αµπεροµέτρου: Ι=…………………….. 

Ένδειξη βολτοµέτρου: V=…………………….. 

Η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος θα είναι: 
V

R
I

= = …………. (1) 

Στην τιµή της ωµικής αντίστασης περιλαµβάνονται το λαµπάκι, το 

πηνίο καθώς και οι αντιστάσεις του αµπεροµέτρου, του διακόπτη και 

των καλωδίων αν και είναι µικρές σε σχέση µε τα 2 πρώτα στοιχεία. 

Στη συνέχεια προσαρµόζουµε το πηνίο στο βραχίονα του 

σιδηροπυρήνα. Τι παρατηρούµε σε σχέση µε την ένταση του 

φωτισµού; Αυξήθηκε, µειώθηκε ή παρέµεινε αµετάβλητη; ∆ώστε µια 

εξήγηση στην παρατήρησή σας. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

2o µέρος: Μέτρηση της εµπέδησης του κυκλώµατος 

Στο προηγούµενο κύκλωµα αντικαθιστούµε το τροφοδοτικό AC/DC 

µε µια γεννήτρια συχνοτήτων και επιλέγουµε ηµιτονοειδή τάση. 

γεννήτρια
συχνοτήτων
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Για τις µετρήσεις επιλέγουµε για την ένταση και την τάση τις περιοχές 

εναλλασσοµένου AC.  

Επιλέγουµε συχνότητα 50 Hz και αφού κλείσουµε το διακόπτη, αυξάνουµε 

σταδιακά την εφαρµοζόµενη τάση στο κύκλωµα µέχρι να έχουµε τον ίδιο 

φωτισµό µε το κύκλωµα στο DC.  



Κ. Κουγιουµτζόπουλος 4 6ο Λύκειο Καλλιθέας 

Τοποθετούµε το πηνίο στο βραχίονα του σιδηροπυρήνα σχήµατος U και 

παρατηρούµε ότι ή ένταση του ρεύµατος πέφτει και το λαµπάκι δεν ανάβει.  

∆ώστε µια εξήγηση γιατί συµβαίνει αυτό;…………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Βγάζουµε το πηνίο απ’ τον πυρήνα και σηµειώνουµε τις ενδείξεις του 

αµπεροµέτρου και του βολτοµέτρου (τάση ΒΓ). Οι τιµές που παίρνουµε είναι οι 

ενεργές τιµές και απ’ αυτές µπορούµε να υπολογίσουµε την εµπέδηση Z του 

κυκλώµατος. 
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Αλλά 
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f=50 Hz 

Λύνοντας ως προς L βρίσκουµε ότι: 
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