
 

 

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Πριν γίνουν οι συνδέσεις  για την 
μέτρηση του ρεύματος  στην υψηλή 
τάση ,επιβεβαιώνουμε  ότι το κύκλωμα 
μας λειτουργεί κανονικά και οι λάμπες 
Νεον ανάβουν καλά χωρίς να τρέμουν. 
    

Tοποθετούμε το όργανο σε  απόσταση 
10 cm  τουλάχιστον  από  το  πάτωμα  ή  
άλλα    γειωμένα  σημεία (βάζοντάς το 
για παράδειγμα πάνω  σε  κάποιο  
πλαστικό  ή  χαρτοκιβώτιο ). 
 
1ο = Βάζουμε  τους   ακροδέκτες  του  

πολυμέτρου  στις  υποδοχές  για  
μέτρηση  ρεύματος   (κόκκινος  
ακροδέκτης  στην  υποδοχή  mA  
,μαύρος ακροδέκτης στην  υποδοχή  
com) 

 
2ο = Σύνδέουμε  τους  ακροδέκτες  του  

οργάνου  εν  σειρά  με  τις  λάμπες  
νεον , όπως   φαίνεται στο διπλανό 

       σχήμα. Τυλίγουμε τα καλώδια του 
οργάνου μεταξύ τους ώστε να μην 
ακουμπούν σε γειωμένα σημεία . 

 
3ο = Γυρίζουμε  τον διακόπτη - επιλογέα 

του   οργάνου στην  κλίμακα  AC  
200mA   ή   ~ 200 mA  

       ( εναλλασόμενο ρεύμα 200 
μιλιαμπέρ). 

       Ανάβουμε  το  όργανο (power  on). 
Πρέπει να δείξει  AC 0.00 mA  ή   
~ 0.00 mA . 

 
 

                              
 

 
 

 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
4ο= Δίνουμε  ηλεκτρικό  ρεύμα  στον  μετ/τή  και  ανάβουν  οι λάμπες  

Νεον. Διαβάζουμε  την ένδειξη του οργάνου ,που  είναι  το  ρεύμα   
του  μετ/τή  στην υψηλή τάση  υπό φορτίο . 

      
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Δεν  αγγίζουμε  το  όργανο  κατά  τη  διάρκεια  της  μέτρησης  
,ούτε  τα  καλώδια  του .Το   όργανο  κατά  τη διάρκεια  της   

μέτρησης   φέρει  την  Υψηλή  τάση  του  μετ/τή  . 
 

5ο= Κατεβάζουμε  τον  διακόπτη ,που  δίνει  ρεύμα  στον  μετ/τή  και  
σβήνουμε  το  όργανο.  
 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Στην ετικέτα  του μετασχηματιστή που μετρούμε  
αναγράφονται  για  την υψηλή τάση  δύο στοιχεία 
: η τάση δευτερεύοντος και το μέγιστο ρεύμα 
δευτερεύοντος.  Για παράδειγμα 
             7.000 /  25   σημαίνει  
τάση 7.000 Volt και μέγιστο  ρεύμα  25 mA. 
 
      Αν  η  ένδειξη  του  οργάνου  είναι  πάνω  από  
25 mA  ,τότε  θα  πρέπει  να χρησιμοποιήσουμε  
τον αμέσως μικρότερο σε τάση μετ/τή (π.χ αν ο 
7.000 V μας  δίνει  ένδειξη ρεύματος  26mA ,τότε  
πρέπει  να  δοκιμάσουμε  έναν  6.000 V ). 
Το ρεύμα που μετρούμε δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει την τιμή  που αναγράφεται στην 
ετικέτα γιατί ο μετασχηματιστής θα 
υπερθερμαίνεται  και θα καταστραφεί 
γρήγορα , αλλά   ούτε  και να  είναι πολύ 
χαμηλό  γιατί  θα έχουμε υπερπήδηση της 
υψηλής τάσης  στο εσωτερικό του με  
αντίστοιχα  αποτελέσματα. 
  
Το επιτρεπόμενο ρεύμα λειτουργίας για τις  
διάφορες σειρές  μετασχηματιστών  έιναι : 
    

Σειρά  18 mA 
Ρεύμα λειτουργίας από  16mA έως 18mA. 

 
Σειρά 25 mA  

 Ρεύμα λειτουργίας από  22mA έως 25mA. 
 

Σειρά 37 mA 
Ρεύμα λειτουργίας από  33mA έως 37mA. 

 
Σειρά 50 mA 

Ρεύμα λειτουργίας από  45mA έως 50mA. 


