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ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 

 

O ζωιήλαο θαζνδηθώλ αθηίλωλ (Cathode Ray Tube, ζην εμήο CRT) 

ηνπ ζπλήζε παικνγξάθνπ, πνπ εηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1, είλαη νπζηαζηηθά έλαο 

ζσιήλαο ειεθηξνζηαηηθήο εθηξνπήο, όπσο ηνλ πεξηγξάθνπκε ζην θνκκάηη 

απηό.  

 

ρήκα 1 

 

O ζωλήναρ καθοδικών ακηίνων (C.R.T.) πνπ εηθνλίδεηαη παξαπάλσ 

είλαη, θαηά θαλόλα, ην θύξην ζηνηρείν ελόο παικνγξάθνπ. Έλαο ζσιήλαο 

θαζνδηθώλ αθηίλσλ απνηειείηαη βαζηθά από κία δηάηαμε ειεθηξνδίσλ 

πξνζαξηεκέλε ζε έλα αεξόθελν γπάιηλν ζσιήλα. Σα ειεθηξόδηα απηά 

πξαγκαηνπνηνύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο: 

 Μία δηάηαμε ηξηόδνπ ιπρλίαο δεκηνπξγεί ηε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ 

αξρηθά νλνκάδεηαη «θαζνδηθή αθηίλα». Απνηειείηαη από έλα ζεξκαηλόκελν 

λήκα (Ν), κία θάζνδν (K), έλα πιέγκα ειέγρνπ ηεο δέζκεο (Πι), θαζώο θαη 

ην “πξώην” ειεθηξόδην, πνπ πξνθαιεί επηηάρπλζε ηεο δέζκεο. 

 Έλα “δεύηεξν” ειεθηξόδην ―εζηίαζεο‖ εζηηάδεη ηε δέζκε.   

 Η αθηίλα επηηαρύλεηαη θαηόπηλ πεξαηηέξσ, πξηλ θηάζεη ζηα πιαθίδηα 

απόθιηζεο. 

 Σα ―πιαθίδηα θαηαθόξπθεο απόθιηζεο‖ αιιάδνπλ ηελ θαηαθόξπθε 

δηεύζπλζε ηεο δέζκεο, αλάινγα κε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ ππάξρεη 

κεηαμύ ηνπο. Όηαλ ε ηάζε είλαη κεδέλ, δειαδή ηα πιαθίδηα έρνπλ ηελ ίδηα 

δηαθνξά δπλακηθνύ, ε δέζκε ειεθηξνλίσλ πεξλά ρσξίο λα εθηξέπεηαη. Σα 

πιαθίδηα θαηαθόξπθεο απόθιηζεο νλνκάδνληαη έηζη γηαηί κπνξνύλ λα 

εθηξέςνπλ ηε δέζκε ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε, ώζηε απηή λα 

πξνζθξνύεη ζηελ νζόλε ζε έλα πςειόηεξν ή ζε έλα ρακειόηεξν ζεκείν. 



ΔΚΦΔ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 2011                      επηκέιεηα: Αξηζηνηέιεο Γθηόικαο,Φπζηθόο 

  

 
ηελ πξάμε ηνπνζεηνύληαη νξηδόληηα πάλσ θαη θάησ από ηε δέζκε. 

Παξνκνίσο, ηα πιαθίδηα νξηδόληηαο απόθιηζεο πξνθαινύλ ηελ εθηξνπή ηεο 

δέζκεο ειεθηξνλίσλ πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα αξηζηεξά. 

 Η εθηξαπείζα δέζκε κεηά, πξνζθξνύεη ζηε θζνξίδνπζα επηθάιπςε ηεο 

εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο γπάιηλεο νζόλεο ηνπ C.R.T. (“ζωλήνα 

καθοδικών ακηίνων”). Η επηθάιπςε απνηειείηαη από έλα ζηξώκα 

θσζθόξνπ, έλα ρεκηθό παξαζθεύαζκα πνιύ ιεπηώλ θξπζηάιισλ 

κεηαιιηθώλ αιάησλ πνπ απνηίζεληαη. Η «θσηεηλή θειίδα» ή ζεκείν 

πξόζπησζεο ηεο δέζκεο θσηίδεη, εθπέκπνληαο θσο πξνο όιεο ηηο 

δηεπζύλζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «πξνο ηα εκπξόο».  Οη 

ζύγρξνλνη C.R.T.’s είλαη επαινπκηλησκέλνη, δει. έλα ιεπηό ζηξώκα 

αινπκηλίνπ έρεη εμαρλσζεί ζην πίζσ κέξνο ηεο επελδπκέλεο νζόλεο. Σα 

ειεθηξόληα πεξλνύλ κέζα από απηό ην ζηξώκα κε κηθξή θαζπζηέξεζε, 

θάλνληαο ην θσζθόξν λα ιάκπεη όπσο πξηλ, αιιά ηώξα ην θσο πνπ 

εθπέκπεηαη πξνο ηα πίζσ αλαθιάηαη εθ λένπ πξνο ηα εκπξόο, 

δηπιαζηάδνληαο ζρεδόλ ηελ σθέιηκε παξαγσγή θσηόο. 

Η δηαθνξά δπλακηθνύ ζην ειεθηξόδην εζηίαζεο πξνζαξκόδεηαη έηζη, ώζηε λα 

παίξλνπκε έλα πνιύ κηθξό ζηξνγγπιό ζεκείν-θειίδα ζην άθξν ηνπ ζσιήλα. 

Γπζηπρώο, εάλ δελ ππήξρε άιινο ηξόπνο ξύζκηζεο, ζα δηαπηζησλόηαλ ζπρλά 

όηη ε ξύζκηζε ηνπ ειέγρνπ εζηίαζεο γηα ειάρηζην εύξνο θειίδαο ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή από ηε ξύζκηζε γηα ειάρηζην ύςνο θειίδαο. Απηό απνθεύγεηαη κε 

ην λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα έλαλ έιεγρν ―αζηηγκαηηζκνύ‖. ηελ πεξίπησζε 

ελόο απινύ ζσιήλα θαζνδηθώλ αθηίλσλ, απηή ε δηάηαμε ειέγρνπ απνηειείηαη 

από έλα πνηελζηόκεηξν ην νπνίν πξνζαξκόδεη ηελ ηάζε ζηελ ηειηθή άλνδν θαη 

ζηελ νζόλε, ζε ζρέζε κε ηηο ηάζεηο ησλ πιαθηδίσλ απόθιηζεο. Δλαιιαθηηθέο 

ξπζκίζεηο ησλ ειέγρσλ εζηίαζεο θαη αζηηγκαηηζκνύ, επηηξέπνπλ θαηόπηλ λα 

επηηεπρζεί ην ειάρηζην δπλαηό κέγεζνο ηεο θειίδαο. ε πην πεξίπινθνπο 

ζσιήλεο θαζνδηθώλ αθηίλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κία πςειή ηηκή επηηάρπλζεο 

κεηά ηελ εθηξνπή, ρξεηάδεηαη ζπρλά έλα αθόκε ειεθηξόδην. Απηό είλαη έλα 

ειεθηξόδην «γεσκεηξίαο» θαη ζπλδέεηαη κε έλα άιιν πξν-ξπζκηζκέλν 

πνηελζηόκεηξν, ην νπνίν ξπζκίδεηαη ώζηε λα επηηπγράλεη ειάρηζηε αξλεηηθή 

(«πξνο ηα κέζα»)  παξακόξθσζε (―pincushion‖ distortion) ή ζεηηθή (πξνο ηα 

έμσ) παξακόξθσζε (βαξεινεηδήο παξακόξθσζε,―barrel‖ distortion) ηεο 

εηθόλαο ηεο δέζκεο. Όηαλ κία δέζκε ειεθηξνλίσλ πεξλάεη κέζα από δύν 

νξηδόληηεο πιάθεο, νη νπνίεο έρνπλ κία δηαθνξά δπλακηθνύ V (ζε Volts) κεηαμύ 

ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2, παξαθάησ, εθηξέπεηαη θαηαθόξπθα θαηά 

ηελ πνζόηεηα: 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2 
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ΓΤ = 
dV

KVLD

a2
 

 

  όπνπ: 

L   =      ην κήθνο ησλ πιαθηδίσλ 

D   =      ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιαθηδίσλ θαη ηνπ ζεκείνπ ηνπ άμνλα 

                    ζην νπνίν κεηξηέηαη ε απόθιηζε 

      d    =      ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιαθηδίσλ 

     Vα  =     ε ηάζε επηηάρπλζεο πνπ εθαξκόδεηαη ζηε δέζκε, ζην επίπεδν  

                    ησλ πιαθηδίσλ 

      Κ  =       κία ζηαζεξά πνπ ζρεηίδεη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ κε ηε κάδα  

                    ηνπ. 

 

Η ιακπξόηεηα ή ξύζκηζε ηεο έληαζεο, πνπ επίζεο νλνκάδεηαη θαη ―Z-

ξύζκηζε‖, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δξάζεο κηαο δηαθνξάο δπλακηθνύ πνπ 

εθαξκόδεηαη ζηελ θάζνδν ή ζην πιέγκα θαη πνπ ειέγρεη ηελ έληαζε ηεο 

δέζκεο. Γεληθά κία κεηαβνιή ηεο ηάζεο θαηά 5V ζα παξάγεη κία αηζζεηή 

αιιαγή ζηε θσηεηλόηεηα, ελώ κία θπκάησζε ησλ πεξίπνπ 50 V, ζα 

πξνθαιέζεη έλα ίρλνο κέγηζηεο έληαζεο. Η δέζκε ειεθηξνλίσλ θαλνληθά 

εμαιείθεηαη από ηελ νζόλε, ζηε δηάξθεηα αλάθιαζεο όπνπ (i) είηε πεηάγεηαη 

ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε (―flyback‖) (ii) είηε επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε 

δηαγξάθνληαο αληίζηξνθε ηξνρηά ζηελ νζόλε (―retrace‖), κέζσ ελόο 

βνεζεηηθνύ  «ειεθηξνδίνπ εμάιεηςεο» (―blanking‖ electrode), πνπ κπνξεί λα 

εθηξέςεη ηε δέζκε, ώζηε απηή λα κελ πεξλάεη κέζα πιένλ από ηα πιαθίδηα 

εθηξνπήο θαη επνκέλσο λα κε θηάλεη ζηελ νζόλε.  

 

ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΣΟΤ ΩΛΗΝΑ 

Σα πιαθίδηα απόθιηζεο ηνπ C.R.T. ζπλδένληαη κε εληζρπηέο, πνπ κπνξνύλ 

λα είλαη ζρεηηθά απινί ζην ζρεδηαζκό, όηαλ ην απαηηνύκελν πιάηνο εμόδνπ 

είλαη ρακειό. Δίλαη επνκέλσο επηζπκεηό ε επαηζζεζία ηνπ ζσιήλα λα είλαη 

όζν ην δπλαηόλ πην πςειή.  Γηα λα κπνξεί ν θάζε εληζρπηήο λα έρεη κεγάιν 

εύξνο δώλεο (bandwidth), ε ρσξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ πιαθηδίσλ πξέπεη λα 

θξαηηέηαη ρακειή, άξα πξέπεη νη πιάθεο λα είλαη κηθξέο θαη ζε επαξθή 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Από ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα επηηεπρζεί έλα επαξθώο 

επθξηλέο ίρλνο ζηελ νζόλε, κε ρακειή ζπρλόηεηα επαλάιεςεο (ή αιιηώο 

―single shot‖), ε ελέξγεηα ηεο δέζκεο πξέπεη λα είλαη πςειή. Ο ηδεαηόο όκσο 

ζσιήλαο θαζνδηθώλ αθηίλσλ πξέπεη λα είλαη:   

Λεπηόο (όρη δειαδή δπζθίλεηνο)         : κηθξό D. 

Φσηεηλόο (κεγάιε ηάζε επηηάρπλζεο) : κεγάιν Vα.   

θαη κε ρακειή ρσξεηηθόηεηα πιαθηδίσλ απόθιηζεο γηα ηελ 

επηηάρπλζε   : κηθξό L, κεγάιν d. 
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Απηόο ν ζπλδπαζκόο ηηκώλ δίλεη ζσιήλεο κε πνιύ ρακειή 

επαηζζεζία, αλ ζεσξήζνπκε ηε ζρέζε: 

 

Δπαηζζεζία :   
V


 = 

dV

KLD

a2
 

 

 

Παξαηεξεί θαλείο όηη νη απαηηήζεηο γηα πςειή επαηζζεζία αληηβαίλνπλ 

ηνπο όξνπο ηεο εμίζσζεο απηήο. Άξα, ζηελ πξάμε, νη ζσιήλεο θαζνδηθώλ 

αθηίλσλ είλαη πξντόλ ζπκβηβαζκνύ. Όκσο έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο γηα ηελ 

βειηίσζε κηαο παξακέηξνπ πνπ λα επηιέγεηαη θάζε θνξά, ρσξίο επίπησζε 

ζηηο ππόινηπεο.  

Μία ηέηνηα παξάκεηξνο είλαη ε επιηάσςνζη μεηά ηην εκηποπή (ζηο εξήρ: 

“ε.μ.ε.”). Γηα λα βειηησζεί ε θσηεηλόηεηα ηνπ ίρλνπο, δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα 

ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν επαηζζεζίαο, ε δέζκε ειεθηξνλίσλ δηακνξθώλεηαη έηζη 

ώζηε λα πεξάζεη κέζα από ην ζύζηεκα πνπ ηελ εθηξέπεη ζε κία θαηάζηαζε 

ρακειήο ελέξγεηαο. Καηόπηλ εθαξκόδεηαη ζηα ειεθηξόληα κία «επηηάρπλζε 

κεηά ηελ εθηξνπή» (ε.κ.ε). Απηή επηηπγράλεηαη εθαξκόδνληαο κία ηάζε πνιιώλ 

kilovolt ζηελ νζόλε ηνπ C.R.T.  

Η ζπεηξνεηδήο ε.κ.ε είλαη κία εμέιημε ηεο βαζηθήο ε.κ.ε., θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

εθαξκνγή κηαο ηάζεο ―επηηάρπλζεο-κεηά- ηελ-εθηξνπή‖, ζε έλαλ αληηζηάηε 

ζπεηξνεηδνύο κνξθήο (ηεο ηάμεο ησλ 500 ΜΩ), ε νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα, αλάκεζα ζηελ νζόλε θαη ζην ζύζηεκα 

εθηξνπήο. Έηζη βειηηώλεηαη ε νκνηνγέλεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, πξάγκα πνπ 

ειαηηώλεη ηελ παξακόξθσζε. Δπηπξόζζεηα ζηελ επίδξαζε ηνπ πεδίνπ ηεο 

ε.κ.ε. αλάκεζα ζηα πιαθίδηα εθηξνπήο είλαη αζζελέζηεξε, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη ειαηηώλεηαη ε απώιεηα επαηζζεζίαο πνπ πξνθαιεί ην πεδίν απηό.  

Η ρξήζε ελόο field grid απνηξέπεη θάζε ειάηησζε ζηελ επαηζζεζία πνπ 

πξνθαιείηαη από ην πεδίν ηεο επηηάρπλζεο-κεηά-ηελ-εθηξνπή. Παξεκβάιιεηαη 

κία νζόλε αλάκεζα ζην ζύζηεκα εθηξνπήο θαη ζηελ ε.κ.ε. Απηό θαζηζηά ηελ 

επαηζζεζία ηνπ ζσιήλα αλεμάξηεηε από ηελ ε.κ.ε., πξάγκα πνπ απνηειεί 

ζεκαληηθό όθεινο. Η νζόλε πξέπεη – θπζηθά – λα είλαη δηαπεξαηή από ηα 

ειεθηξόληα, θαη θηηάρλεηαη από έλα πνιύ ιεπηό κεηαιιηθό πιέγκα. Με ηε 

ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θηάλνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ ζύγρξνλσλ 

ζσιήλσλ θαζνδηθώλ αθηίλσλ. 

Σν επόκελν ηερλνινγηθό ζηάδην είλαη ν θαθόο ειεθηξνζηαηηθήο επέθηαζεο. 

Αιιάδνληαο ην ζρήκα ηνπ field grid, είλαη δπλαηό λα θηηάμνπκε, ζε ζρέζε κε ηα 

άιια ειεθηξόδηα, έλα ειεθηξηθό πεδίν πνπ δξα πάλσ ζηε ειεθηξνληθή δέζκε 

κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ έλαο θαθόο δξα πάλσ ζε κία θσηεηλή δέζκε. Δίλαη 

επνκέλσο δπλαηό λα απμήζνπκε ηε γσλία εθηξνπήο ηεο δέζκεο, θαηά έλα 

παξάγνληα π.ρ. ηεο ηάμεο ηνπ 2, πξάγκα πνπ βειηηώλεη ηελ επαηζζεζία θαηά 

ηνλ ίδην παξάγνληα.  
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Σν πεδίν κπνξεί επίζεο λα θηηαρηεί κε ηεηξαπνιηθνύο θαθνύο.   

Γηα παξάδεηγκα: εάλ ε επαηζζεζία ελόο spiral ζσιήλα είλαη 30 V/cm ζηνλ 

x-άμνλα θαη 10 V/cm ζηνλ y-άμνλα, ηόηε ε επαηζζεζία ελόο lens fitted ζσιήλα 

θαζνδηθώλ αθηίλσλ, γηα ηελ ίδηα θσηεηλόηεηα ίρλνπο, κπνξεί λα είλαη 8 V/cm 

ζηνλ Υ-άμνλα θαη 2 V/cm ζηνλ y-άμνλα ή θαη αθόκα θαιύηεξα. 

Γηα λα βειηησζεί ε επαηζζεζία, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηξνπήο, 

είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε έλα από ηα δύν: 

Α) Να κεηώζνπκε ηελ αληίζηαζε αλάκεζα ζηα πιαθίδηα, απμάλνληαο ηε 

ρσξεηηθόηεηα κεηαμύ ηνπο. Δπηπιένλ πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα εθηξαπεί ε 

δέζκε, ρσξίο απηή λα ρηππά ζηα πιαθίδηα.   

Β) Να επηκεθύλνπκε ηα πιαθίδηα, απμάλνληαο θαη πάιη ηε ρσξεηηθόηεηα. 

Όκσο ν ρξόλνο κεηάβαζεο πνπ απαηηείηαη, πεξηνξίδεη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

ηδέαο.  

Ο ρξόλνο κεηάβαζεο (transition time) είλαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

ειεθηξόλην γηα λα πεξάζεη κέζα από ην ζύζηεκα εθηξνπήο.  

   

_____________________________________________________________ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΩΝ 

 

Η εμσηεξηθή επηθάλεηα όισλ ησλ παικνγξάθσλ δηαηξείηαη, θαηά θαλόλα, 

ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο: ηελ πεξηνρή ηεο νζόλεο, ηελ πεξηνρή γηα ηηο 

θαηαθόξπθεο ξπζκίζεηο, ηελ πεξηνρή γηα ηηο νξηδόληηεο ξπζκίζεηο θαη ηελ 

πεξηνρή γηα ηηο ξπζκίζεηο ζθαλδαιηζκνύ.  

 

(i) Η νζόλε είλαη ζπλήζσο κία νζόλε ζσιήλα θαζνδηθώλ αθηίλσλ (CRT) ή 

πγξώλ θξπζηάιισλ (liquid crystal display, LCD), ε νπνία πεξηέρεη ηόζν 

νξηδόληηεο όζν θαη θαηαθόξπθεο γξακκέο ζπληεηαγκέλσλ πνπ νλνκάδνληαη 

ζπρλά ζηαςπόνημα. Πέξαλ ηεο θαζεαπηό νζόλεο, ε πεξηνρή ηεο νζόλεο έρεη 

αθόκε ηξία βαζηθά θνπκπηά: έλα θνπκπί επηινγήο εζηίαζεο, έλα θνπκπί 

επηινγήο έληαζεο ηεο δέζκεο θαη (ίζσο) έλα θνπκπί εύξεζεο ηεο αθηίλαο.  

(ii) Η πεξηνρή γηα ηηο θαηαθόξπθεο ξπζκίζεηο ειέγρεη ην πιάηνο ηνπ 

εκθαληδόκελνπ ζήκαηνο. Απηή ε πεξηνρή πεξηέρεη ζπλήζσο έλαλ επηινγέα 

―Volts per Division‖, πνπ ζε άιινπο παικνγξάθνπο έρεη ηε ινγηθή ηεο 

«Δμαζζέλεζεο Σάζεο» (―Voltage Attenuation‖, V. ATT.), έλαλ δηαθόπηε-

επηινγέα AC/DC/GROUND, θαζώο θαη ηνλ θύξην, ηνλ θάζεην επηινγέα 

εηζόδνπ γηα ην όξγαλν.    
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ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΤ J2458-1 

 

 

(ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΣΑ 

ΓΤΜΝΑΙΑ) 
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ρήκα 3 

 

Ο Παικνγξάθνο J2458—1 ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε θπξίσο γηα 

επίδεημε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, θαζώο θαη γηα πεηξάκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πνπ εθηεινύληαη από νκάδεο καζεηώλ ζην ζρνιείν. 

Απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3.  Ο παικνγξάθνο απηόο εκθαλίδεη εύξνο δώλεο DC 

~ 5 MHz, θαη  ζπληειεζηή εθηξνπήο ζηνλ Τ-άμνλα ≤ 2.0 mVpp/div. Σνλ 

δηαζέηνπλ ηα πεξηζζόηεξα Γπκλάζηα. 
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ΚΟΤΜΠΙΑ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΥΟΤ 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ζηνλ παικνγξάθν J2458—1 πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ κε ηε ζεηξά: 

1. Δηαθόπηεο ON. Γηαθόπηεο πνπ αλάβεη θαη ζβήλεη ηνλ παικνγξάθν 

(θόθθηλνο). Όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη ζην ―ON‖, αλάβεη ακέζσο θαη έλα θόθθηλν 

θσο. Αθνύ δεζηαζεί είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. 

2. Κνπκπί ειέγρνπ έληαζεο ηεο θωηεηλήο θειίδαο. Έρεη από πάλσ έλαλ 

«ήιην». Όηαλ ζηξέθεηαη ζηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, απμάλεηαη ε 

θσηεηλόηεηα ηνπ ίρλνπο ηεο δέζκεο, όηαλ ζηξέθεηαη ζε αληίζεηε θνξά 

ειαηηώλεηαη, κέρξη λα ραζεί ηειείσο. Δάλ ε θσηεηλή θειίδα ηξεκνπαίδεη ζηελ 

νζόλε γηα πνιιή ώξα είλαη πξνηηκόηεξν λα ειαηηώζνπκε ηελ έληαζε ή λα 

ζβήζνπκε ηνλ παικνγξάθν, νύησο ώζηε λα παξαηείλνπκε ηε δσή ηνπ Σωλήνα 

Καθοδικών Ακηίνων (Σ.Κ.Α) ηνπ νξγάλνπ.   

3. Κνπκπί ειέγρνπ ηεο εζηίαζεο (focus). Έρεη από πάλσ ηνπ έλαλ θύθιν κε 

κία καύξε θειίδα κέζα. Πξέπεη λα πξνζαξκόδνπκε ηελ εζηίαζε ηεο δέζκεο 

ηνπ .Κ.Α., νύησο ώζηε λα επηηπγράλνπκε λα εκθαλίδεηαη κία κηθξή επθξηλήο 

θειίδα ζηελ νζόλε.   

4. Κνπκπί ειέγρνπ ηεο παξακόξθωζεο (astigmatism).  Έρεη από πάλσ 

ηνπ έλαλ θύθιν ρσξίο θειίδα κέζα ηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθό θνπκπί, 

ζε ζπλδπαζκό κε ην θνπκπί εζηίαζεο, νύησο ώζηε λα γίλεηαη ηειηθά ε θσηεηλή 

θειίδα πάλσ ζηελ νζόλε επθξηλήο θαη θαιά νξηζκέλε. 

5. Κνπκπί θαηαθόξπθεο κεηαηόπηζεο. Έρεη πάλσ ηνπ δύν βειάθηα ↓↑. 

Υξεζηκεύεη ζηε ξύζκηζε ηεο θαηαθόξπθεο ζέζεο ηεο θσηεηλήο θειίδαο ή ηεο 

θπκαηνκνξθήο, πάλσ ζηελ νζόλε ηνπ παικνγξάθνπ. Όηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηε 

θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, ην ίρλνο ηεο δέζκεο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, 

αιιηώο πξνο ηα θάηω.  

6. Κνπκπί Τ GAIN. Μηθξνκεηξηθή ξύζκηζε ηεο ελίζρπζεο γηα ηνλ θαηαθόξπθν 

εληζρπηή. Γπξίζηε θαηά ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ γηα λα απμήζεηε ην gain. 

7. Επηινγέαο Τ ATTEN. Δπηινγέαο πνπ εληζρύεη ην ζήκα εηζόδνπ ζηνλ Τ-

άμνλα. Γηαζέηεη 4 ζέζεηο πξνο επηινγή: 1, 10, 100 θαη 1000. Η ζέζε 1 

αληηζηνηρεί ζε θαζόινπ ελίζρπζε, ελώ νη ζέζεηο 10, 100 θαη 1000 ζε ελίζρπζε 

ηνπ ζήκαηνο (ιόγνο αξρηθνύ / ηειηθό ζήκα): 1/10, 1/100 θαη 1/1000 αληίζηνηρα, 

ζε ζρέζε κε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ έξρεηαη, νύησο ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε θαηάιιειε εκθάληζε ζηελ νζόλε. ηε ζέζε ―CAL 100mV‖ ηνπ 

επηινγέα, ην ελζσκαησκέλν πξόηππν ζήκα ξύζκηζεο ζπδεπγλύεηαη απεπζείαο 

κε ηνλ θαηαθόξπθν εληζρπηή θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα ηεηξάγσλν θύκα. 

Δάλ ξπζκίζηε ην Τ GAIN ώζηε λα πάξνπκε έλα ηεηξαγσληθό θύκα κε πιάηνο 5 

div ζηελ νζόλε, ν ζπληειεζηήο ξύζκηζεο ηεο απόθιηζεο ζηνλ Τ-άμνλα ηνπ 

παικνγξάθνπ είλαη 20 mVpp /div. Πξνζαξκόζηε ην Τ GAIN ώζηε λα πάξεηε 

πιάηνο ηεηξαγσληθνύ θύκαηνο 2  div ζηελ νζόλε, ν ζπληειεζηήο ξύζκηζεο ηεο 

απόθιηζεο ζηνλ Τ-άμνλα ηνπ παικνγξάθνπ είλαη 50 mVpp/div. Πξνζαξκόζηε 

ην Τ GAIN ώζηε λα πάξεηε πιάηνο ηεηξαγσληθνύ θύκαηνο 1 div ζηελ νζόλε, ν 

ζπληειεζηήο ξύζκηζεο ηεο απόθιηζεο ζηνλ Τ-άμνλα ηνπ παικνγξάθνπ είλαη 
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100 mVpp /div. Δπηηύρεηε κία ηθαλόηεηα πνζνηηθήο αλάιπζεο θπκαηνκνξθώλ. 

8.   AC ┴ DC. Γηαθόπηεο ζύδεπμεο γηα ηνλ «θαηαθόξπθν» εληζρπηή. Όηαλ ν 

δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηελ ζέζε DC, ην ζήκα πνπ ειέγρνπκε ζπδεπγλύεηαη άκεζα 

κε ηνλ θαηαθόξπθν εληζρπηή θαη ην όξγαλν γίλεηαη θαηάιιειν γηα λα 

παξαηεξνύκε ειαθξά κεηαβαιιόκελα ζήκαηα. Με ην δηαθόπηε ζην AC, ην 

ζήκα – κέζσ ελόο ππθλσηή C1 – ζπδεπγλύεηαη κε ηνλ θαηαθόξπθν εληζρπηή 

θαη ε DC ζπληζηώζα ηνπ ζήκαηνο κπινθάξεηαη, νύησο ώζηε ε ζέζε ησλ 

θπκαηνκνξθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε λα είλαη αλεμάξηεηε από ην 

επίπεδν ηνπ DC ζήκαηνο. ηε κεζαία ζέζε «┴», ε είζνδνο γεηώλεηαη, νύησο 

ώζηε ε ζέζε ησλ θπκαηνκνξθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε λα είλαη 

αλεμάξηεηε από ην επίπεδν ηνπ DC. ηε ζέζε «┴», ε είζνδνο γεηώλεηαη, νύησο 

ώζηε λα θαζνξηζηεί ε ζέζε αλαθνξάο ηνπ ίρλνπο, κε ηελ είζνδν ζε δπλακηθό 

κεδέλ. 

9.  Κνπκπί BAL. ηξέθεηαη κε θαηζαβίδη. Δίλαη θνπκπί ειέγρνπ πνπ 

εμαζθαιίδεη όηη ην επίπεδν DC ηνπ θπθιώκαηνο εηζόδνπ ηνπ θαηαθόξπθνπ 

ζπζηήκαηνο απόθιηζεο είλαη ηζνξξνπεκέλν. Η ζέζε ηνπ ίρλνπο ζηελ νζόλε ζα 

αιιάδεη θαηαθόξπθα όζν ξπζκίδνληαη ηα θνπκπηά ATTEN θαη Y GAIN, εάλ ην 

θύθισκα εηζόδνπ δελ είλαη ηζνξξνπεκέλν. 

 

10. Τ INPUT. Δίλαη αθξνδέθηεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένπκε ην ζήκα εηζόδνπ. 

11. SWP VERNIER. Δπηινγέαο. Δίλαη ε κηθξνκεηξηθή ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο 

ζάξσζεο. Γπξίζηε πξνο ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ γηα λα απμάλεηαη ζπλερώο ε 

ζπρλόηεηα ειέγρνπ.  

πληειεζηήο κηθξνκεηξηθήο ξύζκηζεο ≥ 10. 

12. X GAIN.  Κνπκπί πνπ επίζεο ζηξέθεηαη κε θαηζαβίδη. Ρπζκίδεη ην κήθνο 

ηνπ ίρλνπο θαηά κήθνο ηνπ Υ άμνλα. Όηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηε θνξά ηνπ 

ξνινγηνύ, απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ ίρλνπο, πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζηα div. 

13. SWP RANGE Κνπκπί – επηινγέαο πνπ ξπζκίδεη ην εύξνο ζπρλνηήησλ πνπ 

ζα ειεγρζνύλ. Γηαζέηεη δπλαηόηεηα γηα ηέζζεξηο πεξηνρέο: 10Hz — 100Hz, 100 

Hz-1kHz, 1kHz- 10 kHz & 10 kHz-100 kHz πξνο επηινγήλ. ηε ζέζε EXT. X , 

ε ελζσκαησκέλε γελλήηξηα πξηνλσηήο ηάζεο ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί θαη έλα 

εμσηεξηθό ζήκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αθξνδέθηε Υ ζπδεπγλύεηαη κε ηνλ Υ 

εληζρπηή. 

14.  Κνπκπί νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο. Έρεη πάλσ ηνπ δύν βειάθηα            . 

Μεηαηνπίδεη ηελ νξηδόληηα ζέζε ηεο θσηεηλήο θειίδαο ή ηεο θπκαηνκνξθήο, 

πάλσ ζηελ νζόλε ηνπ παικνγξάθνπ. Όηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηε θνξά ησλ 

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, ην ίρλνο ηεο δέζκεο ή ε θπκαηνκνξθή θηλείηαη πξνο ηα 

δεμηά. 

15. Κνπκπί X ΙΝ (X INPUT). Δίλαη αθξνδέθηεο ζηνλ νπνίνλ ζπλδέεηαη ην ζήκα 

πνπ ειέγρνπκε, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηνλ Υ εληζρπηή.  

16. ┴  Αθξνδέθηεο Γείωζεο. 

17. Κνπκπί INT +,  INT -, EXT. Γηαθόπηεο «ζπγρξνληζκέλεο» επηινγήο 

ζήκαηνο. Όηαλ ν δηαθόπηεο ηεζεί ζηε ζέζε ΙΝΣ +, ε γελλήηξηα πξηνλσηήο 

ηάζεο ζπγρξνλίδεηαη κε ην ζεηηθό ήκηζπ ηνπ θύθινπ ηνπ ζήκαηνο πνπ 
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ειέγρνπκε, ελώ όηαλ ηεζεί ζηε ζέζε ΙΝΣ -, κε ην αξλεηηθό ήκηζπ ηνπ θύθινπ. 

ηε ζέζε ΔΥΣ, ε γελλήηξηα πξηνλσηήο ηάζεο ζπγρξνλίδεηαη από ην εμσηεξηθό 

ζύγρξνλν ζήκα από ην Υ INPUT.   

18. Τπνδνρή ξεύκαηνο. Βξίζθεηαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ νξγάλνπ. 

19. Αζθαιεηνζήθε. Δίλαη θαπάθη πνπ βξίζθεηαη επίζεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

νξγάλνπ θαη ζηξίβνληάο αλνίγεη αλ ρξεηαζηεί θαη αληηθαζηζηνύκε κε  αζθάιεηα 

0,5 Α. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΕΩ 

 

1.    πλίζηαηαη ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπ παικνγξάθνπ λα εμνηθεησζνύλ κε ηα 

πεξηερόκελα απηνύ ηνπ νδεγνύ ρξήζεσο. 

2. Βάιηε ηελ πξίδα ηεο παξνρήο ζηελ ππνδνρή ξεύκαηνο – πνπ 

αλαθέξακε – ζην πίζσ κέξνο ηνπ νξγάλνπ, αλνίμηε ην ξεύκα κε ην δηαθόπηε 

ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ νξγάλνπ θη ακέζσο αλάβεη ην θόθθηλν θσηάθη δίπια 

ζην δηαθόπηε. Καηόπηλ, αθήζηε λα πεξάζνπλ 5 ιεπηά, απαξαίηεηα γηα ην 

―δέζηακα‖ ηνπ νξγάλνπ. Όια ηα θνπκπηά θαη νη δηαθόπηεο ζην κπξνζηηλό κέξνο 

ηνπ νξγάλνπ, ηίζεληαη ζηηο θαλνληθέο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξηλ 

ιεηηνπξγήζεη. Ο επηινγέαο Y ATTEN ηνπνζεηείηαη  ζηε ζέζε CAL 100 mV θαη 

ηόηε έλαο ηεηξαγσληθόο παικόο κε πιάηνο πεξίπνπ 5 div (5 ππνδηαηξέζεηο) 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, όηαλ ην όξγαλν αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί.  Δάλ ε εηθόλα ηνπ 

ζήκαηνο δελ είλαη θαιή, ζηξέθεηε ειαθξά ηα θνπκπηά ειέγρνπ (εζηίαζεο, 

παξακόξθσζεο θαη κεηαηόπηζεο), ώζηε λα πάξεηε έλα εκηηνληθό θπκαηνεηδέο 

ζήκα επθξηλέο θαη ζηαζεξό. Δάλ δελ εκθαλίδεηαη θαζόινπ θπκαηνκνξθή ζηξέςηε 

ιίγν ηα θνπκπηά θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο θαη ειέγμηε όηη ην  

θνπκπί ειέγρνπ ηεο έληαζεο έρεη ξπζκηζηεί θαηάιιεια.  

 

3. Παξαηεξώληαο ηηο θπκαηνκνξθέο. Σν ζήκα πνπ πξόθεηηαη λα δνθηκαζηεί 

κπαίλεη κέζα από ηνλ αθξνδέθηε εηζόδνπ ηνπ Τ άμνλα θαη βάδνληαο ηνλ επηινγέα 

Τ ΑΣΣΔΝ ζην 1000, παξαηεξεί θαλείο ηελ εηθόλα ζηελ νζόλε ζηελ Τ δηεύζπλζε. 

Δάλ δελ ππάξρεη θαζόινπ ίρλνο ζηελ νζόλε ή ε εηθόλα ηνπ είλαη πνιύ κηθξή, 

επαλαηνπνζεηήζηε ην Τ ΑΣΣΔΝ STO 100, ζην 10 ή ζην 1, ώζηε ην ίρλνο λα 

θαηαιακβάλεη 3 έσο 5 div (3 έσο 5 ππνδηαηξέζεηο). Καηόπηλ ξπζκίζηε ηα άιια 

θνπκπηά ειέγρνπ, ώζηε λα εκθαλίδεηαη θαζαξά ε θπκαηνκνξθή ηνπ ζήκαηνο πνπ 

ειέγρεηε.  

 

4. Μέηξεζε ηνπ πιάηνπο ηεο θπκαηνκνξθήο. Δάλ ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεηε 

ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο πνπ κειεηάηε, πξέπεη λα ξπζκηζηεί ν ζπληειεζηήο 

εθηξνπήο ζηνλ Τ άμνλα. Θέζηε ηνλ επηινγέα Τ ΑΣΣΔΝ ζην CAL 100 mV, 

γπξίζηε ην Τ GAIN ώζηε λα πάξεηε κία θπκαηνκνξθή ζηελ νζόλε κε πιάηνο 5 

div θαη ηόηε ν ζπληειεζηήο εθηξνπήο ζηνλ Τ άμνλα ζα είλαη 20 mV / div. 

Αληίζηνηρα, όηαλ ν επηινγέαο Τ ΑΣΣΔΝ ηίζεηαη ζην 1, ην 10, ην 100 ή ην 1000, 

κία κεγάιε div ζην reticule ηεο νζόλεο αλαπαξηζηά αληίζηνηρα ηα 20 mV, ηα 0, 

2V, ηα 2V ή ηα 20V, επνκέλσο ε ηηκή ηνπ πιάηνπο ηεο θπκαηνκνξθήο κπνξεί 

λα αλαγλσζηεί αλάινγα κε ηηο ππνδηαηξέζεηο (div) ηεο θπκαηνκνξθήο ζηελ 

νζόλε. Ο ζπληειεζηήο εθηξνπήο ζηνλ Τ άμνλα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ζηα 50 
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mV/div ή ζηα 100 mV/div, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο κέηξεζεο. Γηαηεξήζηε 

ηελ ηάζε παξνρήο ζηαζεξή ζηα 220 V, γηα λα εμαζθαιίζηε ηελ αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζήκαηνο. Πξώη’ από όια 

πξνζαξκόζηε ην θνπκπί SWP VERNIER ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε 

θπκαηνκνξθή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν παξάγνληαο εθηξνπήο ζηνλ Τ άμνλα 

ξπζκηζηεί ζην 50 mV/div, ε θπκαηνκνξθή ζηελ νζόλε είλαη πεξίπνπ απηή πνπ 

θαίλεηαη ζην ρήκα 4. Δθ’ όζνλ δε ε απόζηαζε peak-to-peak είλαη 3,6 

ππνδηαηξέζεηο (div) θαη ην Τ ΑΣΣΔΝ έρεη ηεζεί ζην 10, άξα ε θπκαηνκνξθή πνπ 

ειέγρνπκε έρεη (2-πιάζην) πιάηνο peak-to-peak Vpp = 3,6 x 0,5 V = 1,8 V.  

Η DC ζπληζηώζα ηνπ ζήκαηνο πνπ ειέγρνπκε κπνξεί λα κεηξεζεί αλ 

θαζνξίζνπκε πξώηα ην ―επίπεδν-κεδέλ‖ ζηελ νζόλε. Θέηνληαο ηνλ 

ελζσκαησκέλν δηαθόπηε / επηινγέα ζύδεπμεο ζην ┴, ε ζέζε ηεο γξακκήο 

ζάξσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε είλαη αθξηβώο ην ―επίπεδν-κεδέλ‖.  

Καηόπηλ, ζέηνληαο ηνλ ελζσκαησκέλν επηινγέα ζύδεπμεο ζηε ζέζε DC, βάδεηε 

(ζπλδένληαο κε ηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ) ην ζήκα πνπ ζέιεηε λα ειέγμεηε. Η 

ξύζκηζε ηνπ παξάγνληα εθηξνπήο ζηνλ Τ-άμνλα είλαη ζηα 20 mV/div εάλ ε 

θπκαηνκνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε είλαη όπσο απηή πνπ θαίλεηαη ζην 

ρήκα 5, θαη ε Y ATTEN ηίζεηαη ζην 100, ε DC ζπληζηώζα ηνπ ζήκαηνο πνπ 

ειέγρνπκε είλαη: V = 3 x 2V = 6V, ε ηηκή ηεο AC ζπληζηώζαο (peak – to – peak) 

είλαη Vpp = 2 x 2V = 4V.   

 

5. Γηδηάζηαηεο Δηθόλεο (Υ-Τ) 

 

Δάλ ρξεηάδεηαη λα εκθαλίζνπκε εηθόλεο ζε δύν δηαζηάζεηο, π.ρ. γηα λα 

παξαηεξήζνπκε εηθόλεο Lissajous κε ηνλ παικνγξάθν, ζέηνπκε ηνλ δηαθόπηε 

SWP RANGE ζην EXT X, εηζάγνπκε κέζσ ηνπ Υ αθξνδέθηε έλα εκηηνληθό 

ζήκα ζπρλόηεηαο f  (ην Υ) από κία θαιά ξπζκηζκέλε γελλήηξηα ζήκαηνο θαη 

κέζσ ηνπ Τ αθξνδέθηε ην εκηηνληθό ζήκα ζπρλόηεηαο f πνπ ζέινπκε λα 

κειεηήζνπκε. Καηόπηλ ξπζκίδνπκε ηε ζπρλόηεηα ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ 

κέρξηο όηνπ λα ζρεκαηηζηεί κία εηθόλα Lissajous ζηελ νζόλε. Οη ζρέζεηο 

ζπρλόηεηαο θαη θάζεο αλάκεζα ζηα δύν ζήκαηα είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη 

από ηνλ Πίλαθα 1.    

 

6. Ο ρεηξηζηήο ηνπ παικνγξάθνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ηα εμήο, ώζηε λα 

πξνζηαηέςεη ηνλ παικνγξάθν από αρξείαζηα πξνβιήκαηα θαη λα επηκεθύλεη 

ηε δσή ηνπ: 
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ρήκα 4. 
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ρήκα 5. 

(1) Όηαλ κειεηάκε ζήκα κε ην όξγαλν, θη εθ΄ όζνλ ην θνπκπί Τ ATTEN έρεη ηεζεί 

ζηε ζέζε 1, πξνζέμηε ώζηε λα απνθύγεηε λα ππάξμεη ππεξ-εληζρπκέλν ζήκα 

πνπ εηζεξρόκελν ζηνλ παικνγξάθν κπνξεί λα ―θάςεη‖ κέξε ηνπ. 

 

(2) Όηαλ ην όξγαλν έρεη απνζεθεπηεί γηα κία πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 3 

κήλεο, είλαη αλαγθαίν λα ιεηηνπξγήζεη δνθηκαζηηθά κία θνξά, για σπόνο 

ηοςλάσιζηον μίαρ ώπαρ. 

Πίλαθαο 1 

 

ΑΡΥΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ  

 

Δίλαη αλαγθαίν – όηαλ ν παικνγξάθνο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιύ θαηξό ή 

όηαλ έρνπλ γίλεη εθηεηακέλεο επηζθεπέο – λα γίλνπλ από ην ρεηξηζηή / 

εθπαηδεπηηθό νη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Ρπζκίζεηο θαηαθόξπθεο επαηζζεζίαο θαη θαηαθόξπθεο  εμαζζέλεζεο. 
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πλδέζηε έλα ζήκα κε ζπρλόηεηα 1 kHz, ζε κνξθή ηεηξαγσληθνύ παικνύ, από 

ηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ζηνλ αθξνδέθηε "Τ IN". Σν πιάηνο ηνπ ηεηξαγσληθνύ 

παικνύ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί κε θαηάιιειεο αιιαγέο ηνπ θνπκπηνύ ειέγρνπ  

Τ ΑΣΣΔΝ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Βάιηε ην δηαθόπηε sweep ζην ηκήκα 100 Hz - 1 kHz θαη πξνζαξκόζηε ηνλ 

επηινγέα SWP VERNIER ώζηε λα δείρλεη έλα ζηαζεξό ηεηξαγσληθό 

θπκαηνπαικό ζηελ νζόλε. Καηόπηλ πξνζαξκόζηε ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο, 

κέρξηο όηνπ κία θξίζηκα compensated ηεηξάγσλε θπκαηνκνξθή, όπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 6, εκθαληζηεί ζηελ νζόλε. Όηαλ ην θνπκπί Τ GAIN ζηξαθεί ζηε θνξά 

ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ ζην κέγηζην, ν αξηζκόο ησλ ππνδηαηξέζεσλ ηνπ 

ηεηξαγσληθνύ παικνύ πνπ θαίλνληαη ζηελ νζόλε, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε 

απηόλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

Πίλαθαο  2 

Θέζε ηνπ 

θνπκπηνύ Τ 

ATTEN 

Πιάηνο ηνπ 

Σεηξαγσληθνύ 

Παικνύ 

Αξηζκόο 

ππνδηαηξέζεσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ νζόλε 

ηνηρείν ηνπ 

θπθιώκαηνο ηνπ 

παικνγξάθνπ πνπ 

ξπζκίδεηαη 

1 0,1 V  ≥ 5div RP4 

10 1 V ditto ±10% C2 

100 10V ditto ±10% C4 

1000 100V   ditto±10% C6 

 

 

 

Κξίζηκε Αληηζηάζκηζε Τπεξ-αληηζηάζκηζε Τπν-αληηζηάζκηζε 

ρήκα 6 

 

2. Έιεγρνο ηεο ζπρλόηεηαο ζάξσζεο. 

πλδέζηε ην ζήκα από ηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ζηνλ αθξνδέθηε ―Y INPUT‖. 

Ρπζκίζηε ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, βάδνληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ζε αθξαίεο ζέζεηο ην θνπκπί SWP VERNIER, κέρξηο όηνπ ε 

εηθόλα ζηελ νζόλε λα είλαη έλα πεξηνδηθό θύκα. Σόηε νη ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ζηε 

γελλήηξηα, ζα πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε απηέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 
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Πίλαθαο 3 

Θέζε ηνπ επηινγέα SWP 

RANGE  

Θέζε ηνπ κηθξνκεηξηθνύ 

επηινγέα SWP 

VERNIER 

πρλόηεηα ηεο γελλήηξηαο 

ζπρλνηήησλ ζήκαηνο 

επξείαο δώλεο 

10Hz~100Hz 

ηξακκέλνο ηέξκα, 

αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ 

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

≤ 10Hz 

10Hz~100Hz 

ηξακκέλνο ηέξκα, ζηε 

θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ 

≥100Hz 

100Hz-1kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, 

αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ 

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

≤100Hz 

100Hz-1kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, ζηε 

θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ 

≥ 1kHz 

1kHz—10kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, 

αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ 

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

≤ 1kHz 

1kHz—10kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, ζηε 

θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ 

≥ 10kHz 

10kHz~100kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, 

αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ 

δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ 

≤10kHz 

10kHz~100kHz 

ηξακκέλνο ηέξκα, ζηε 

θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ 

≥ 100 kHz 

3. Ρύζκηζε ηεο αληαπόθξηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ζηνλ Τ άμνλα.  

Θέζηε ηα θνπκπηά ζην panel ζηηο παξαθάησ ηηκέο: 

 AC ┴ DC: AC 

ATTEN: 1 

Τ GAIN: Να ζηξαθεί ηέξκα πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ     

                            ξνινγηνύ.  
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X GAIN: Να ζηξαθεί ηέξκα αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

                                           ξνινγηνύ.  

 

πλδέζηε έλα ζήκα ηνπ 1 kHz ζηνλ αθξνδέθηε ―Y IN‖ θαη πξνζαξκόζηε ην πιάηνο 

εμόδνπ ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ κέρξηο όηνπ ε εηθόλα ζηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε 

ηεο νζόλεο εθηείλεηαη ζε 6 ππνδηαηξέζεηο. Κξαηήζηε ηόηε ην πιάηνο απηό εμόδνπ ηεο 

γελλήηξηαο ζηαζεξό θαη ζεκεηώζηε ηα θαηαθόξπθα πιάηε ησλ εκθαληδόκελσλ 

θπκαηνκνξθώλ όηαλ νη ζπρλόηεηεο είλαη: 5Hz, 100Hz, 500kHz, 1MHz, 2MHz θαη 

5MHz. Σα αληίζηνηρα καηακόπςθα πλάηη ησλ εκθαληδόκελσλ εηθόλσλ δελ πξέπεη 

λα είλαη πνηέ λιγόηεπα από 42 ππνδηαηξέζεηο.    

 

 

4- Ρπζκίζεηο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ X εληζρπηή θαη ηεο (Υ?) αληαπόθξηζεο ζπρλόηεηαο. 

Θέζηε ηα θνπκπηά ζην panel ζηηο παξαθάησ ηηκέο:: 

Τ ΑΣΣΔΝ: ζην 1000 

Τ GAIN: Να ζηξαθεί ηέξκα αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ 

                                          ξνινγηνύ 

X GAIN: Να ζηξαθεί ηέξκα πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ     

                                         ξνινγηνύ. 

SWP RANGE: ζηε ζέζε "EXT X". 

πλδέζηε έλα ζήκα κε ζπρλόηεηα 1kHz θαη πιάηνο 0,5V από ηε γελλήηξηα 

ζπρλνηήησλ. Σν οπιζόνηιο πλάηορ ηεο εηθόλαο ζηελ νζόλε πξέπεη λα είλαη ≥ 5 

ππνδηαηξέζεσλ. 

 

Καηόπηλ ζπλδέζηε έλα ζήκα ζπρλόηεηα 1 kHz από ηε γελλήηξηα ζπρλνηήησλ ζηνλ 

αθξνδέθηε ―X IN‖ θαη ξπζκίζηε ην πιάηνο εμόδνπ ηνπ ζήκαηνο ηεο γελλήηξηαο, κέρξηο 

όηνπ ε εηθόλα ζηελ νζόλε ζηαζεξνπνηεζεί. Σόηε ζεκεηώλεηε ηα νξηδόληηα πιάηε ησλ 

εηθνληδόκελσλ θπκαηνκνξθώλ γηα ηηο ζπρλόηεηεο: 10Hz, 10kHz, 100kHz θαη 500kHz. 

Σν αληίζηνηρν νξηδόληην πιάηνο ηεο εηθόλαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε, δε ζα 

πξέπεη λα είλαη πνηέ ιηγόηεξν από 4,2 ππνδηαηξέζεηο. 
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