
Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 1

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ LUYANG YB43280 
2.1 Ρυθµιστικά οθόνης 

 

1 POWER ∆ιακόπτης λειτουργίας της συσκευής. Όταν είναι 
πατηµένος, το λαµπάκι πάνω από το διακόπτη 
ανάβει 

2 

3 

INTENSITY Ρυθµίζει τη φωτεινότητα του στίγµατος ή του ίχνους 

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 τετραγω-
νική κυµατοµορφή πλάτους 0,5V και συχνότητας 
1KHz. 

2.2 Κατακόρυφος άξονας 
 

6/13 AC-GND-DC ∆ιακόπτες επιλογής ζεύξης του σήµατος εισόδου µε 
τον κατακόρυφο ενισχυτή για τα κανάλια CH1 και 
Ch2 

 (1)AC 
■ 
Ζεύξη AC όταν ο διακόπτης είναι πιεσµένος 
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 (2) GND Η   είσοδος  του   κατακόρυφου  ενισχυτή  γειώνεται 
όταν ο διακόπτης είναι πιεσµένος 

 (3) DC Ζεύξη DC όταν ο διακόπτης είναι έξω 

7/14 CH1-(X) CH2-(Y) Κανάλια εισόδου 

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

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

 NORM/CH2INV Μπουτάν αναστροφής της πολικότητας του Ch2 

9/17 VOLTS/DIV Περιστροφικοί διακόπτες επιλογής της ευαισθησίας 
του κατακόρυφου άξονα στα κανάλια Ch1 και CH2 
από  5mV/DIV έως 20V/DIV σε  12  περιοχές  µε 
διαδοχή 1 - 2 - 5  

8/16  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 X5MAG Αυξάνει την ευαισθησία του κατακόρυφου άξονα   5 
φορές όταν είναι πιεσµένο 

11/15 POSITION Κοµβία µετατόπισης της δέσµης κατά τον άξονα Υ 
(κατακόρυφη διεύθυνση) για τα κανάλια CH1 και 
CH2 αντίστοιχα 

12 MODE Επιλέγει τον τρόπο εµφάνισης των σηµάτων στην 
οθόνη 

 (1)CH1 Στη   θέση   αυτή   εµφανίζεται   µόνον  το  σήµα  του 
καναλιού CΗ1 

 (2) CH2 Στη  θέση  αυτή  εµφανίζεται   µόνον το  σήµα  του 
καναλιού CΗ2 

 (3) ALT Στη θέση αυτή εµφανίζονται εναλλάξ µε µεγάλη 
ταχύτητα και τα δύο κανάλια στην οθόνη. 
Χρησιµοποιείται συνήθως όταν η ταχύτητα σάρωσης 
είναι υψηλή 

 (4) CHOP Στη  θέση  αυτή  εµφανίζονται   επίσης  και  τα  δύο 
κανάλια στην οθόνη αλλά  µε διαφορετικό τρόπο 
από  τον  παραπάνω.     Χρησιµοποιείται  συνήθως 
όταν η ταχύτητα σάρωσης είναι χαµηλή 
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 (5) 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. 

2.3 Χρονική βάση 
 

19 POSITION Μετακινεί το ίχνος κατά την οριζόντια κατεύθυνση 

20 SLOPE Επιλέγει την κλίση του σήµατος σκανδαλισµού, 
δηλαδή εάν η κυµατοµορφή θα ξεκινάει από το 
θε τ ι κό    τµήµα    της    ή   από   το   αρνητικό. 

21 LEVEL Επιλέγει τη στάθµη του σήµατος πάνω από την 
οποία   ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι    σκανδαλισµός  

22 SWEEP MODE Επιλέγει τον τρόπο σάρωσης 

 (1)AUTO Στη   θέση   α υ τ ή   η   σάρωση   ε ί ν α ι   συνεχής 
ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σήµα σκανδαλισµού. 
Χρησιµοποιείται συνήθως αν η συχνότητα του 
σήµατος σκανδαλισµού είναι µικρότερη των 50Hz 

 (2) NORM Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η σάρωση µόνον εάν 
υπάρχει  σήµα  σκανδαλισµού  που  ξεπερνάει  µία 
προρρυθµ ισµένη   στάθµη. Η στάθµη α υ τ ή  
ρ υ θ µ ί ζ ε τ α ι  µ έ σω  τ ο υ  κ ο µ β ί ο υ   LEVEL. 
Χρησιµοποιείται  συνήθως όταν η  συχνότητα του 
σήµατος είναι µικρότερη των 50Hz 

 (3) LOCK Στη θέση αυτή η κυµατοµορφή εµφανίζεται σταθερά 
στην   οθόνη χωρίς ρ ύ θ µ ι σ η  τ η ς  σ τ ά θ µ η ς  
σκανδαλισµού.  Η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν 
είναι πατηµένα τα µπουτόν AUTO και NORM. 
ι 
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 (4) SINGLE Χρησιµοποιείται για την δηµιουργία µίας µόνον 
σάρωσης . Ε π ι λ έ γ ε τ α ι όταν τα µπ ο υ τ ό ν  
AUTO και NORM δεν είναι πατηµένα. Στη θέση αυτή 
πιέζοντας τον διακόπτη RESET το κύκλωµα τίθεται 
σε κατάσταση αναµονής. Όταν υπάρξει ένα σήµα 
σκανδαλισµού, θα δηµιουργηθεί µία µόνο σάρωση. 
Εάν είναι επιθυµητή και δεύτερη σάρωση, θα 
πρέπει   να   πιεστεί   το   µπουτόν   RESET   ξανά 

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 µε διαδοχή 1 / 2 / 5. 

25 VARIABLE Κοµβίο συνεχούς µεταβολής του χρόνου σάρωσης. 
Όταν είναι γυρισµένο στη θέση CAL, ισχύουν οι 
ενδείξεις   του   βηµατικού   διακόπτη   SEC   /   DIV 

26 X10MAG Μπουτόν µεγέθυνσης χρονικής βάσης. Όταν είναι 
πιεσµένο, µεγεθύνει τη χρονική βάση του 
απεικονιζόµενου   σήµατος   κατά   10   φορές. 

2.4 Σκανδαλισµός V 
 

28 TRIG SOURCE Επιλέγει την προέλευση του σήµατος σκανδαλισµού 

 (1) CH1 Επιλέγει την προέλευση του σήµατος σκανδαλισµού 

 (2) CH2 Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού είναι το 
σήµα που εισάγεται στο κανάλι 1 (CM) 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Όταν είναι πιεσµένα και τα δύο µπουτόν, ο 
σκανδαλισµός γίνεται εναλλάξ από το κανάλι και από το κανάλι 2. 

 (3) LINE ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Όταν είναι πιεσµένα και τα δύο 
µπουτόν, ο σκανδαλισµός γίνεται εναλλάξ από το 
κανάλι 1 και από το κανάλι 2. 
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29 GND Τερµατικό γείωσης στο σασί του παλµογράφου 

30 AC/DC Μπουτόν   επιλογής   ζ ε ύ ξ η ς    γ ι α    το   σήµα  
σκανδαλισµού.   Όταν χρησιµοποιείται εξωτερική 
πηγή και η συχνότητα είναι πολύ χαµηλή, πρέπει η 
επιλογή να είναι DC. 

31 (1)NORM Χρησιµοποιείται για γενικές εφαρµογές 

 (2) TV Χρησ ιµ οπο ι ε ί τ α ι   γ ι α   απεικόνιση   σηµάτων 
τηλεόρασης σε συνδυασµό µε τα µπουτόν TV-V και 
TV-Η 

 (3) TV-V Στη  θέση  αυτή  είναι  δυνατή  η  παρατήρηση  του 
σύνθετου σήµατος video στο ρυθµό της κατακόρυφης
σάρωσης 

 (4) TV-H Στη  θέση  αυτή  είναι δυνατή  η παρατήρηση  του 
σύνθετου σήµατος video στο ρυθµό της οριζόντιας 
σάρωσης 

32 EXT INPUT Είσοδος σήµατος σκανδαλισµού 

33 Ζ INPUT Είσοδος διαµόρφωσης φωτεινότητας 

34 TRIGGER SIGNAL 
OUTPUT 

Έξοδος σήµατος σκανδαλισµού (CH1 ή CH2) µε 
πλάτος 100mV ανά υποδιαίρεση για σύνδεση 
εξωτερικού συχνόµετρου 

35 POWER PLUG 
WITH FUSE 

Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας 

29 GND Τερµατικό γείωσης στο σασί του παλµογράφου 

30 AC/DC Μπουτόν   επιλογής   ζεύξης   γ ι α    το   σήµα 
σκανδαλισµού.   Όταν χρησιµοποιείται εξωτερική 
πηγή και η συχνότητα είναι πολύ χαµηλή, πρέπει η 
επιλογή να είναι DC. 

31 (1)NORM Χρησιµοποιείται για γενικές εφαρµογές 

 
Γ (2) TV 

Χρησιµοποιείται   γ ι α   απεικόνιση   σηµάτων 
τηλεόρασης σε συνδυασµό µε τα µπουτόν TV-V και 
TV-Η 
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 (3) TV-V Στη  θέση  αυτή  είναι  δυνατή  η  παρατήρηση  του 
σύνθετου σήµατος νιdeo στο ρυθµό της 
κατακόρυφης σάρωσης 

 (4) TV-H Στη  θέση  αυτή  είναι  δυνατή  η παρατήρηση  του 
σύνθετου σήµατος video στο ρυθµό της οριζόντιας 
σάρωσης 

32 EXT INPUT Είσοδος σήµατος σκανδαλισµού 

33 Ζ INPUT Είσοδος διαµόρφωσης φωτεινότητας 

34 TRIGGER SIGNAL 
OUTPUT 

Έξοδος σήµατος σκανδαλισµού (CH1 ή CH2) µε 
πλάτος 100mV ανά υποδιαίρεση για σύνδεση 
εξωτερικού συχνόµετρου 

35 POWER PLUG 
WITH FUSE 

Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας 
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3.ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

3.1Φωτεινότητα  οθόνης 

Για να αποφύγετε µόνιµη βλάβη στο φωσφόρο της οθόνης, µην κάνετε πολύ φωτεινό το 
ίχνος στην οθόνη και µην αφήνετε τη συγκεντρωµένη δέσµη στο ίδιο σηµείο για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα. 

3.2Μέγιστες 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) 

EXTTRIG 400V(DC+AC peak) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣHMATOΛΗΠTH(PROBE) 600V (DC + AC peak) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ Ζ AXIS 50V  (DC +AC peak) 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

4.1 Βασική λειτουργία 
1 .Πριν θέσετε σε λειτουργία τον παλµογράφο, προβείτε στις παρακάτω ρυθµίσεις: 

 

INTENSITY (2) στο µέσον της διαδροµής 
FOCUS (3) στο µέσον της διαδροµής 

POSITION (11)(15)(19) στο µέσον της διαδροµής 
MODE(12) στη θέσηCH1 

VOLTS/DIV(9)(17) στη θέση 10mV/Div 
VARIABLE (8) (16) στη θέσηCAL 

TIME/DIV(24) στη θέση 0.5 msec/DIV 
X10/MAG(26) Πατηµένο έξω 

NORM/INV Πατηµένο έξω 
SLOPE (20) Πατηµένο έξω 
AUTO(22)1 Πατηµένο ΜΕΣΑ 

TRIG SOURCE (28) Στη θέση CH1 
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2.Πατήστε τον διακόπτη POWER και παρατηρήστε ότι το λαµπάκι ακριβώς πάνω του 
ανάβει. Σε µερικά δευτερόλεπτα περίπου θα εµφανιστεί ένα ίχνος στην οθόνη. Εάν όχι, 
ελέγξτε πάλι τις θέσεις των διακοπτών και κοµβίων σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

3.Ρυθµίστε τη φωτεινότητα του ίχνους και την εστίαση µε τα ρυθµιστικά INTENSITY και 
FOCUS. 

4.Ευθυγραµµίστε το ίχνος µε την κεντρική οριζόντια γραµµή, µε τη βοήθεια των 
ρυθµιστικών CH1 POSITION και TRACE ROTATION (για την περιστροφή της δέσµης θα 
χρειαστείτε ένα µικρό κατσαβιδάκι). 

5.Συνδέστε το σηµατολήπτη (γυρισµένο στη θέση 10:1) στην είσοδο του CH1 και 
ακουµπήστε την ακίδα σηµατοληψίας στην έξοδο του σήµατος βαθµονόµησης (5). Στην 
οθόνη εµφανίζεται µία τετραγωνική κυµατοµορφή µε πλάτος 5 µεγάλων υποδιαιρέσεων 
(πέντε κουτάκια) από κορυφή σε κορυφή. Περιστρέψτε το ρυθµιστικό FOCUS για να 
πετύχετε ένα καλά εστιασµένο ίχνος. 

6.Περιστρέψτε το ρυθµιστικό POSITION (11) του καναλιού CH1 και παρατηρήστε την 
κυµατοµορφή να µετακινείται πάνω ή κάτω. 

7.Περιστρέψτε το ρυθµιστικό POSITION (19) δεξιά αριστερά και παρατηρήστε ότι η 
κυµατοµορφή µετακινείται κατά την οριζόντια διεύθυνση. 

8.Αποσυνδέστε τον σηµατολήπτη από το CH1 και συνδέστε τον στο CH2. Στην οθόνη 
θα εµφανιστεί και πάλι η ίδια κυµατοµορφή. 

9.Επαναλάβετε τα βήµατα 6 και 7. 

10.Πατήστε το διακόπτη GND του καναλιού 2 (CH2). Η τετραγωνική κυµατοµορφή 
εξαφανίζεται και παραµένει µόνον µία οριζόντια γραµµή αναφοράς που αντιστοιχεί σε 
µηδενικό σήµα εισόδου. 

11 .Πατήστε έξω τον παραπάνω διακόπτη ώστε να υπάρξει και πάλι ζεύξη AC. 



Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 9

 
4.3 Πρόσθεση κυµατοµορφών (ADD) 
Εάν ο διακόπτης MODE (12) του κατακόρυφου ενισχυτή είναι ρυθµισµένος στη θέση 
ADD, η οθόνη απεικονίζει το αλγεβρικό άθροισµα των σηµάτων που εφαρµόζονται στα 
κανάλια 1 (CH1) και 2 (CH2). Απεικόνιση της διαφοράς µεταξύ των δύο σηµάτων 
επιτυγχάνεται εάν το κοµβίο NORM/CH2 INV είναι πατηµένο. Για ακρίβεια στην 
απεικόνιση του αθροίσµατος ή της διαφοράς των δύο κυµατοµορφών, είναι απαραίτητο 
οι ευαισθησίες των δύο καναλιών να έχουν την ίδια τιµή η οποία ρυθµίζεται µε τον 
αντίστοιχο επιλογέα VOLTS/DIV (9/17). Θα πρέπει επίσης η στάθµη αναφοράς στα δύο 
κανάλια να συµπίπτει και βεβαίως τα κοµβία VARIABLE (8/16) στο κέντρο των 
επιλογέων ευαισθησίας VOLTS/DIV να είναι γυρισµένα τέρµα δεξιά, στη θέση CAL. 

4.4ΛειτουργίαΧ-Υ 

Όταν ο περιστροφικός διακόπτης TIME/DIV (24) είναι γυρισµένος στη θέση Χ-Υ το 
κύκλωµα εσωτερικής σάρωσης αποσυνδέεται και η απόκλιση στον κατακόρυφη και. 
οριζόντιο άξονα επιτυγχάνεται µέσω των εξωτερικών σηµάτων. Το κανάλι 1 (CH1) 
χρησιµοποιείται για το σήµα που οδηγεί τον άξονα Χ και το κανάλι 2 (CH2) 
χρησιµοποιείται για το σήµα που οδηγεί τον άξονα Υ. Κατά τη λειτουργία αυτή όλα τα 
ρυθµιστικά σκανδαλισµού καθώς και ο διακόπτης MODE των κατακόρυφων ενισχυτών 
είναι ανενεργά. Με τον περιστροφικό επιλογέα VOLTS/DIV του καναλιού 1 (CH1) 
ρυθµίζεται η ευαισθησία κατά τον άξονα Χ, ενώ µε τον επιλογέα VOLTS/DIV του 
καναλιού 2 (CH2) ρυθµίζεται η ευαισθησία κατά τον άξονα Υ. Κατά την λειτουργία Χ-Υ 
µε το ρυθµιστικό κατακόρυφης θέσης POSITION (15) του καναλιού 2 (CH2) 
επιτυγχάνεται κατακόρυφη µετακίνηση του ίχνους ενώ µε το ρυθµιστικό οριζόντιας 
θέσης POSITION (19) επιτυγχάνεται οριζόντια µετακίνηση του ίχνους. Το ρυθµιστικό 
κατακόρυφης θέσης του καναλιού 1 (CH1) είναι απενεργοποιηµένο κατά τη λειτουργία 
Χ-Υ. 

4.5 Σκανδολισµός 

Ο σωστός σκανδαλισµός είναι ουσιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία ενός 
παλµογράφου. Ο κάθε χρήστης παλµογράφου πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως µε τις 
λειτουργίες σκανδαλισµού και τις σχετικές διαδικασίες. 


