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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Εργαστηριακή άσκηση 6:  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ  
Τροποποίηση της διαδικασίας η οποία περιγράφεται στον εργαστηριακό οδηγό 

(Βαγγέλης ∆ηµητριάδης, 4
ο
 ΓΕΛ Ζωγράφου) 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Κατανόηση της λειτουργίας του παλµογράφου, εξοικείωση µε τη χρήση του  

• Μέτρηση συνεχούς τάσης µε παλµογράφο 

• Παρατήρηση διαφόρων τύπων σηµάτων 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

• Καθοδικός παλµογράφος (ΗΛ 780.0) 

• Γεννήτρια συχνοτήτων (ΗΛ 630.0) 

• Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης (ΗΛ 625.0) 

• Καλώδια (σηµατολήπτης, καλώδια γεννήτριας συχνοτήτων) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Αρχή λειτουργίας του παλµογράφου 

Ο παλµογράφος αποτελείται βασικά από µία λυχνία καθοδικών ακτίνων (CRT, 

cathode ray tube) (βλ. παρακάτω σχήµα), µία γεννήτρια πριονωτής τάσης, καθώς και διάφορα 

άλλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα (ενισχυτές, τροφοδοτικό κλπ). 

Η λυχνία καθοδικών ακτίνων είναι ένας αερόκενος γυάλινος σωλήνας, ο οποίος στο 

ένα άκρο του φέρει θερµαινόµενη κάθοδο όπου παράγονται τα ηλεκτρόνια της καθοδικής 

δέσµης (θερµοηλεκτρικό φαινόµενο), ενώ το άλλο άκρο του καταλήγει σε µία φθορίζουσα 

οθόνη. Η κάθοδος περιβάλλεται από το οδηγό πλέγµα w το οποίο βρίσκεται σε αρνητικό 

δυναµικό ως προς την κάθοδο. Αυξοµείωση του δυναµικού αυτού, έχει ως αποτέλεσµα 

αντίστοιχη µείωση ή αύξηση του αριθµού των ηλεκτρονίων που διέρχονται από την άνοδο 

και εποµένως µεταβολή της φωτεινότητας της φθορίζουσας οθόνης (κουµπί INTENSITY) 

στο αριστερό τµήµα του πίνακα χειρισµού του παλµογράφου).  

Η άνοδος αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια κυλινδρικού σχήµατος που φέρουν οπές 

στη βάση τους για να διέρχονται από αυτές τα ηλεκτρόνια της καθοδικής δέσµης και 

βρίσκονται σε θετικό δυναµικό ως προς την κάθοδο. Με µεταβολή του δυναµικού της ανόδου 

επιτυγχάνεται η εστίαση της δέσµης λόγω σχηµατισµού ηλεκτροστατικού φακού µεταξύ των 

δύο αυτών ηλεκτροδίων (κουµπί FOCUS του παλµογράφου). 

Μετά την άνοδο υπάρχουν τα πλακίδια οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης τα 

οποία λειτουργούν ως πυκνωτές και προκαλούν την εκτροπή της δέσµης σε οριζόντια ή 

κατακόρυφη διεύθυνση αντίστοιχα. Στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης εφαρµόζεται η 
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πριονωτή τάση (βλ. κατωτέρω), ενώ στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης εφαρµόζεται το 

υπό µελέτη σήµα. 

Οι παλµογράφοι του σχολικού εργαστηρίου είναι διπλής δέσµης, εποµένως έχουν δύο 

εισόδους (κανάλια): CH1 και CH2.  

Τάση σάρωσης 

Αν ανοίξουµε τον παλµογράφο (πατώντας το κουµπί µε την ένδειξη POWER), στην 

οθόνη θα εµφανιστεί µία οριζόντια γραµµή για κάθε κανάλι που είναι ενεργοποιηµένο (Η 

ενεργοποίηση γίνεται µε τα κουµπιά CH1 και CH2). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα 

πλακίδια οριζόντιας απόκλισης 

του παλµογράφου εφαρµόζεται η 

τάση σάρωσης.  

Η τάση αυτή έχει τη 

µορφή του διπλανού σχήµατος, 

ονοµάζεται (λόγω της µορφής 

της) πριονωτή τάση και ο σκοπός 

της είναι να αναπτύξουµε χρονικά 

το σήµα που εφαρµόζουµε στην 

είσοδο µε την ένδειξη CH1 ή 

CH2, ώστε να βγάλουµε 

συµπεράσµατα για τη µορφή του 

και τα άλλα χαρακτηριστικά του. 

Όταν λοιπόν εισάγουµε το 

σήµα σε µία είσοδο του 

παλµογράφου, αυτό εφαρµόζεται στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης και έτσι το ίχνος της 

καθοδικής δέσµης πάνω στην οθόνη του παλµογράφου εκτελεί σύνθετη κίνηση. Το σήµα 

µετακινεί το ίχνος κατακόρυφα ενώ η τάση σάρωσης το µετακινεί οριζόντια και γραµµικά ως 

προς το χρόνο µέχρι το άκρο της οθόνης και από εκεί την επαναφέρει απότοµα στην αρχική 

θέση. Το αποτέλεσµα είναι να λάβουµε στην οθόνη του παλµογράφου τη µορφή της τάσης 

που εφαρµόσαµε στην είσοδο, δηλαδή την κυµατοµορφή V= V(t). Το χρονικό διάστηµα t3 – 

t2 του παραπάνω σχήµατος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο, ώστε η τάση σάρωσης 

να µεταπίπτει από τη µέγιστη τιµή της στην αρχική σε αµελητέο χρόνο. 

Συγχρονισµός πριονωτής τάσης 

Αν η µελετώµενη τάση V(t) και η τάση σάρωσης ξεκινήσουν σε φάση, τότε η κηλίδα 

κατά την επιστροφή της θα συναντήσει την V(t) στην ίδια φάση µε τη φάση εκκίνησης µόνο 

εάν η περίοδος της τάσης σαρώσεως ισούται µε την περίοδο της V(t) (ή είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιό της). Σε διαφορετική περίπτωση, η δεύτερη καµπύλη δεν θα συµπίπτει µε την 

πρώτη, η τρίτη µε τη δεύτερη κοκ, µε αποτέλεσµα είτε η κυµατοµορφή να ολισθαίνει στην 

οθόνη του παλµογράφου, είτε να εµφανίζονται συγχρόνως πολλές όµοιες κυµατοµορφές 

µετατοπισµένες η µία ως προς την άλλη. 

Για να αποφεύγουµε το παραπάνω πρόβληµα θα πρέπει να συγχρονίζουµε τη 

γεννήτρια πριονωτής τάσης ή µε εξωτερική συχνότητα σκανδαλισµού (external triggering) 

είτε µε την ίδια τη συχνότητα του υπό µελέτη σήµατος (κουµπιά παλµογράφου TRIG 

SOURCE). 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ LUYANG ΥΒ43280  

Πρόσοψη του παλµογράφου 

Ρυθµιστικά οθόνης 

1 POWER  ∆ιακόπτης λειτουργίας της συσκευής. Όταν είναι πατηµένος, το 

λαµπάκι πάνω από το διακόπτη ανάβει 

2 INTENSITY  Ρυθµίζει τη φωτεινότητα του στίγµατος ή του ίχνους 

3 FOCUS  Ρυθµίζει την εστίαση του στίγµατος ή του ίχνους 

4 TRACE ROTATION  Περιστρέφει τη δέσµη ώστε να είναι παράλληλη µε τις 

οριζόντιες γραµµές του πλέγµατος της οθόνης 

5 PROBE ADJUST  Έξοδος σήµατος βαθµονόµησης. Παρέχει τετραγωνική 

κυµατοµορφή πλάτους 0,5V και συχνότητας 1KHz. 

Είσοδοι – βασικές λειτουργίες  

7 CH1-(X)  Είσοδος καναλιού 1.  Στην λειτουργία Χ-Υ, είσοδος για τον 

άξονα Χ. 

14 CH2-(Y)  Είσοδος καναλιού 2. Στην λειτουργία Χ-Υ, είσοδος για τον 

άξονα Υ. 

NORM/CH2INV  Μπουτόν αναστροφής της πολικότητας του CH2 

9-VOLTS/DIV  Περιστροφικός διακόπτης επιλογής της ευαισθησίας του 

κατακόρυφου άξονα στο κανάλι CH1  

17 VOLTS/DIV Περιστροφικός διακόπτης επιλογής της ευαισθησίας του 

κατακόρυφου άξονα στο κανάλι CH2 
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8 & 16 VARIABLE Κοµβία συνεχούς ρύθµισης της ευαισθησίας του κατακόρυφου 

άξονα µεταξύ βηµάτων των διακοπτών VOLTS/DIV.  Όταν 

είναι γυρισµένα τέρµα δεξιά, ισχύει η ευαισθησία του 

βηµατικού διακόπτη. 

10 & 18 Χ5 MAG Μπουτόν µεγέθυνσης σήµατος. Όταν είναι πιεσµένο, µεγεθύνει 

το σήµα του καναλιού 1 ή 2 αντίστοιχα κατά 5 φορές. 

11 POSITION  Κοµβίο µετατόπισης της δέσµης κατά τον άξονα Υ 

(κατακόρυφη διεύθυνση) για το κανάλι CH1  

15 POSITION Κοµβίο µετατόπισης της δέσµης κατά τον άξονα Υ 

(κατακόρυφη διεύθυνση) για το κανάλι CH2  

12 MODE  Επιλέγει τον τρόπο εµφάνισης των σηµάτων στην οθόνη 

CH1 : Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνον το σήµα του καναλιού CH1 

CH2 : Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνον το σήµα του καναλιού CH2 

ADD : Επιτρέπει την αλγεβρική πρόσθεση των σηµάτων των καναλιών CH1 και CH2. 

Με την αναστροφή της πολικότητας του καναλιού CH2 (χρήση του µπουτόν 

NORM/CH2INV) επιτυγχάνεται αφαίρεση. 

19 POSITION  Μετακινεί το ίχνος κατά την οριζόντια κατεύθυνση 

22 SWEEP MODE  Επιλέγει τον τρόπο σάρωσης  

AUTO: Στη θέση αυτή η σάρωση είναι συνεχής ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σήµα 

σκανδαλισµού. Χρησιµοποιείται συνήθως αν η συχνότητα του σήµατος 

σκανδαλισµού είναι µικρότερη των 50Hz. 

NORM: Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η σάρωση µόνον εάν υπάρχει σήµα 

σκανδαλισµού που ξεπερνάει µία προρρυθµισµένη στάθµη. Η στάθµη αυτή 

ρυθµίζεται µέσω του κοµβίου LEVEL. Χρησιµοποιείται συνήθως όταν η συχνότητα 

του σήµατος είναι µικρότερη των 50Hz. 

LOCK: Στη θέση αυτή η κυµατοµορφή εµφανίζεται σταθερά στην οθόνη χωρίς 

ρύθµιση της στάθµης σκανδαλισµού. Η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν είναι 

πατηµένα τα µπουτόν AUTO και NORM. 

23 TRIG’ D  Ενδεικτικό λαµπάκι που ανάβει όταν υπάρχει ικανοποιητικός 

σκανδαλισµός και το σήµα εµφανίζεται σταθερό στην οθόνη. 

24 SEC / DIV Περιστροφικός βηµατικός διακόπτης επιλογής του χρόνου 

σάρωσης  

25 VARIABLE  Κοµβίον συνεχούς µεταβολής του χρόνου σάρωσης. Όταν είναι 

γυρισµένο στη θέση CAL, ισχύουν οι ενδείξεις του βηµατικού 

διακόπτη SEC / DIV 

26 Χ10 MAG  Μπουτόν µεγέθυνσης χρονικής βάσης. Όταν είναι πιεσµένο, 

µεγεθύνει τη χρονική βάση του απεικονιζόµενου σήµατος κατά 

10 φορές. 

Σκανδαλισµός 

28 TRIG SOURCE  Επιλέγει την προέλευση του σήµατος σκανδαλισµού 

CH1 : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού είναι το σήµα που εισάγεται στο 

κανάλι 1 (CH1) 

CH2 : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού είναι το σήµα που εισάγεται στο 

κανάλι 2 (CH2). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ  

• Φωτεινότητα οθόνης: Για να αποφύγετε µόνιµη βλάβη στο φθορίζον υπόστρωµα της 

οθόνης, µην κάνετε πολύ φωτεινό το ίχνος στην οθόνη και µην αφήνετε τη 

συγκεντρωµένη δέσµη στο ίδιο σηµείο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

• Μέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις στις εισόδους: Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις στις 

εισόδους του παλµογράφου και των σηµατοληπτών (probes) φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Τερµατικό εισόδου     Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση εισόδου 

CH1, CH2        400V (DC + AC peak) 

EXT TRIG        400V (DC + AC peak) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΗΜΑΤΟΛΗΠΤΗ (probe)     600Ω (DC + AC peak) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ Z AXIS       50V (DC + AC peak) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Παρατήρηση κηλίδας 

1. Ελέγχουµε αν όλα τα πιεζόµενα κοµβία είναι «έξω». Γυρίζουµε τους περιστροφικούς 

διακόπτες (2) INTENSITY και (3) FOCUS στο µέσο της διαδροµής τους. Κάνουµε το 

ίδιο και για τους διακόπτες POSITION, τόσο στα τµήµα VERTICAL όσο και στο 

HORIZONTAL (11, 15 και 19). Ελέγχουµε αν τα κοµβία συνεχούς ρύθµισης των 

διακοπτών VOLTS/DIV (8 και 16) και SEC/DIV (25) είναι ασφαλισµένα τέρµα δεξιά, 

στη θέση CAL. 

2. Περιστρέφουµε το διακόπτη (24) SEC/DIV τέρµα αριστερά στη θέση X-Y. Στη θέση 

αυτή απενεργοποιείται η γεννήτρια πριονωτής τάσης. 

3. Βάζουµε τον παλµογράφο στην πρίζα και τον ανάβουµε πιέζοντας το (1) POWER. Στην 

οθόνη εµφανίζεται µια φωτεινή κηλίδα. Ρυθµίζουµε τη φωτεινότητα µε τον (2) 

INTENSITY (προσοχή: υπερβολική φωτεινότητα µε ακίνητη κηλίδα προκαλεί γρήγορη 

καταστροφή της φθορίζουσας οθόνης του παλµογράφου) και εστιάζουµε µε τον (3) 

FOCUS. Με τους διακόπτες POSITION µεταφέρουµε την κηλίδα στο κέντρο της οθόνης. 

4. Πιέζουµε το διακόπτη AUTO της περιοχής (22) SWEEP MODE και περιστρέφουµε προς 

τα δεξιά το διακόπτη (24) SEC/DIV. Η κηλίδα αρχίζει να κινείται και τελικά βλέπουµε 

µία οριζόντια γραµµή. Πώς µπορείτε να εξηγήσετε τη δηµιουργία της γραµµής; 

Μέτρηση συνεχούς τάσης (DC) 

5. Συνδέουµε το τροφοδοτικό συνεχούς τάσης στην πρίζα και το θέτουµε σε λειτουργία. 

Ρυθµίζουµε την τάση στα 10 V. 

6. Συνδέουµε το καλώδιο του σηµατολήπτη στην αριστερή υποδοχή της περιοχής 

VERTICAL (7) (ελέγχοντας ο συρόµενος διακόπτης πάνω στο σηµατολήπτη να είναι στη 

θέση Χ1) και τα άκρα του στην έξοδο του τροφοδοτικού τάσης (κόκκινο µε κόκκινο και 

µαύρο µε µαύρο). Στην περιοχή (12) MODE πιέζουµε το CH1. Η οριζόντια γραµµή 

µετατοπίζεται στην οθόνη. (Αν έχει µετατοπιστεί λίγο ή αν έχει χαθεί από την οθόνη, 

περιστρέφουµε το (8) VOLTS/DIV, µέχρι να τη δούµε σε ικανοποιητική θέση. Μετράµε 

την τιµή της πολλαπλασιάζοντας την ένδειξη του (8) µε τον αριθµό των υποδιαιρέσεων 

(«τετραγωνάκια») πάνω από το κέντρο της οθόνης. Συγκρίνουµε µε την ένδειξη του 

βολτοµέτρου του τροφοδοτικού συνεχούς τάσης. 

7. Ρυθµίζουµε το τροφοδοτικό σε τάση 5 V και επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία. 

8. Αποσυνδέουµε το σηµατολήπτη από το τροφοδοτικό, το σβήνουµε και το βγάζουµε από 

την πρίζα. 
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Παρατήρηση διαφόρων τύπων κυµατοµορφών 

 

9. Συνδέουµε τη γεννήτρια συχνοτήτων στην πρίζα. Συνδέουµε το καλώδιο στην έξοδο 

SIGNAL OUT, βάζουµε το περιστρεφόµενο κουµπί AMPLITUDE (πλάτος σήµατος 

εξόδου) στο µέσο της διαδροµής του και το κουµπί DC OFFSET (µετατόπιση στάθµης 

εξόδου) στο τέρµα αριστερά. Στην περιοχή FREQUENCY RANGE περιστρέφουµε το 

διακόπτη στο X 1K και περιστρέφουµε τον επιλογέα συχνοτήτων στο 1.0 (δηλαδή 

επιλέγουµε 1,0 x 1 KHz= 1 KHz). Πιέζουµε το κουµπί της ηµιτονικής κυµατοµορφής 

(κάτω από τον περιστροφικό διακόπτη FREQUENCY RANGE). Το κουµπί POWER 

OUT να είναι «έξω». 

10. Συνδέουµε το σηµατολήπτη του παλµογράφου (CH1) µε το καλώδιο της εξόδου της 

γεννήτριας συχνοτήτων (το κόκκινο κροκοδειλάκι µε τη µύτη και τα µαύρα µεταξύ τους). 

Βάζουµε το (8) VOLTS/DIV στα 10 V, το (24) SEC/DIV σε οποιαδήποτε τιµή µεταξύ 1 

ms και .1 ms ,  στο (12) MODE πιέζουµε το CH1, το DC (κάτω από τον (8)) καθώς και 

τους διακόπτες AUTO και NORM της περιοχής (22) SWEEP MODE.  

11. Τώρα στην οθόνη βλέπουµε την εναλλασσόµενη ηµιτονοειδή τάση. Γυρίζουµε το 

διακόπτη AMPLITUDE της γεννήτριας συχνοτήτων και παρατηρούµε την αλλαγή της 

τάσης. Γυρίζουµε τον περιστροφικό διακόπτη FREQUENCY RANGE και παρατηρούµε 

την αλλαγή της κυµατοµορφής στην οθόνη του παλµογράφου. 

12. Πιέζουµε τα κοµβία των υπόλοιπων κυµατοµορφών στη γεννήτρια συχνοτήτων 

(τετραγωνική, τριγωνική κλπ.) και τις παρατηρούµε στον παλµογράφο. 

13. Αποσυνδέουµε τη γεννήτρια από τον παλµογράφο τη σβήνουµε και τη βγάζουµε από την 

πρίζα. 
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Εργαστηριακή άσκηση 6:  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ………………. ΟΝΟΜΑ …………………………………………… 

ΟΜΑ∆Α ………………. ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………… 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
4. ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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