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ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ LUYANG YB43280 

 

Σχ.1 
 
Γενική περιγραφή του παλµογράφου 
 
Ο παλµογράφος είναι ένα πολύ χρήσιµο όργανο για τη µελέτη της λειτουργίας 
των ηλεκτρικών κυκλωµάτων. Χρησιµοποιείται κυρίως για την απεικόνιση 
τάσεων που εµφανίζονται σε διάφορα σηµεία ενός κυκλώµατος, και µε τη 
βοήθειά του µπορούν να µετρηθούν χαρακτηριστικά µεγέθη αυτών. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε το πλάτος, τη συχνότητα, τη διαφορά φάσης σε σχέση µε µία άλλη 
τάση κ.λ.π. Επίσης, ο παλµογράφος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη έµµεση 
(µέσω του νόµου Ohm) µέτρηση ρευµάτων που διαρρέουν ένα κύκλωµα. 
 
Τα βασικά µέρη ενός παλµογράφου είναι τα παρακάτω: 
 

 Kαθοδικός σωλήνας, µε την βοήθεια του οποίου γίνεται η απεικόνιση της 
µετρούµενης τάσης. 

 Ενισχυτές οριζόντιας και κατακόρυφης απόκλισης, που χρησιµεύουν στη 
σωστή απεικόνιση του σήµατος εισόδου. 

 Κύκλωµα παραγωγής πριονωτής τάσης, που χρησιµεύει στην απεικόνιση 
της υπό εξέταση τάσης ως συνάρτηση του χρόνου. 

 Κύκλωµα σκανδαλισµού, µε τη βοήθεια του οποίου λαµβάνουµε σταθερές 
κυµατοµορφές στην οθόνη του παλµογράφου. 
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Στο σχήµα φαίνονται τα κύρια µέρη του καθοδικού σωλήνα του παλµογράφου.  
Ηλεκτρόνια εκπέµπονται από µία θερµαινόµενη κάθοδο, και σχηµατίζεται δέσµη. 
Με το κουµπί (INTENSITY) µεταβάλλεται ο αριθµός των ηλεκτρονίων που θα 
σχηµατίσουν την δέσµη και έτσι  ελέγχουµε την φωτεινότητα της δέσµης. 
Τα εκπεµπόµενα από την κάθοδο ηλεκτρόνια, επιταχύνονται και εστιάζονται από 
ανοδική τάση. Με το κουµπί  (FOCUS) µεταβάλλουµε την εστίαση της δέσµης 
στην οθόνη του παλµογράφου. 
Η κάθοδος, το 
ρυθµιστικό ηλεκτρόδιο 
του INTENSITY, η 
πρώτη και η δεύτερη 
άνοδος, αποτελούν το 
ηλεκτρονικό πυροβόλο 
του καθοδικού σωλήνα. 
Η δέσµη των 
ηλεκτρονίων καθώς 
εξέρχεται από το 
ηλεκτρονικό πυροβόλο, 
περνά από τα πλακίδια 
κατακόρυφης και οριζόντιας απόκλισης. Είναι ζεύγη πλακιδίων, µε επίπεδα 
κάθετα µεταξύ τους, στα οποία εφαρµόζονται κατάλληλες εσωτερικές ή 
εξωτερικές τάσεις. Τις τάσεις αυτές η κηλίδα µετακινείται είτε στον οριζόντιο, είτε 
στον κατακόρυφο άξονα. Έτσι, η θέση της κηλίδας στην οθόνη του 
παλµογράφου αναφέρεται σε σύστηµα καρτεσιανών συντεταγµένων, και η 
κίνηση της είναι η συνισταµένη των επιµέρους κινήσεων που αντιστοιχούν στους 
δύο άξονες.  
Η οθόνη είναι επιχρισµένη µε λεπτό στρώµα από υλικό που φθορίζει και καθώς 
τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν σε αυτή σχηµατίζεται µία φωτεινή κηλίδα. 
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Κύκλωµα παραγωγής πριονωτής τάσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται η απεικόνιση µιας τάσης ως 
συνάρτηση του χρόνου. Στα πλακίδια κατακόρυφης απόκλισης εφαρµόζεται το 
σήµα που θα απεικονιστεί, και στα πλακίδια οριζόντιας απόκλισης µια εσωτερικά 
παραγόµενη πριονωτή τάση. Η µορφή της φαίνεται στο Σχ.3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ετσι γίνεται µε τη βοήθεια της πριονωτής τάσης η γραφική παράσταση της 
τάσης σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 

Σηµείωση; Πριν την έναρξη των µετρήσεων να προηγηθεί βαθµονόµηση των 
σηµατοληπτών (καλώδια probe) ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: 

ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  
 
1.  Συνδέουµε το σηµατολήπτη στο CH1 και περιστρέφουµε τον VOLTS/DIV στη 
θέση 10mV και το SEC/DIV στη θέση 1ms. Αν η κυµατοµορφή µετακινείται και 
δεν µπορούµε να πάρουµε µετρήσεις τότε το κουµπί LEVEL (Νο 24 πάνω δεξιά) 
θα µας βοηθήσει να την ακινητοποιήσουµε 

2. Ρυθµίζουµε το συρόµενο διακόπτη του σηµατολήπτη στη θέση x10 (1:10 
υποβιβασµό σήµατος). 

3. Το άκρο του σηµατολήπτη συνδέεται στην έξοδο βαθµονόµησης (PROBE 
ADJUST .5Vp-p 1KHz). ( Κάτω δεξιά από την οθόνη κουµπί Νο 5) και πρέπει να 
βλέπουµε µια από τις παρακάτω εικόνες 

4. Με το κατσαβιδάκι περιστρέφουµε τη βίδα ρύθµισης (στο άκρο του 
σηµατολήπτη που συνδέεται µε τον παλµογράφο), ώστε η κυµατοµορφή στην 
οθόνη να είναι απολύτως τετραγωνική.  

5. Επαναφέρουµε το συρόµενο διακόπτη του σηµατολήπτη στη θέση x1 
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Εργαστηριακή Άσκηση1 

Μέτρηση συνεχούς τάσης (D.C.) 
 
Σκοπός:   

• Η εκµάθηση της µέτρησης τάσης µπαταρίας χρησιµοποιώντας ένα 
παλµογράφο και ένα DC βολτόµετρο.  

• Η σύγκριση της ακρίβειας των δύο πιο πάνω µεθόδων. 
 
1. Θέτουµε σε λειτουργία τον παλµογράφο POWER ON.  
ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  
 
2. Περιστρέφουµε το SEC/DIV στη θέση 1ms και στην οθόνη εµφανίζεται ευθεία 
γραµµή.  

3. Με τα πλήκτρα INTENSITY και FOCUS ρυθµίζουµε την ένταση και 
εστιάζουµε αντίστοιχα τη δέσµη. Αν η γραµµή δεν είναι οριζόντια την 
περιστρέφουµε από το TRACE ROTATION,(βίδα Νο 4 δίπλα στην οθόνη) µε το 
µικρό κατσαβίδι που υπάρχει στη συσκευασία του παλµογράφου.  

4. Με τα POSITION (VERTICAL και HORIZONTAL) µετακινούµε τη γραµµή στο 
µέσον της οθόνης. 

5. Βάζουµε το διακόπτη AC/DC στη θέση DC του CH1 (X) (το κουµπί έξω). 
Προσοχή και το κουµπί CND έξω) 

6. Συνδέουµε το καλώδιο probe στο CH1 (X). Το κεντρικό καλώδιο του probe 
συνδέεται µε τον θετικό πόλο της µπαταρίας και το εξωτερικό (γείωση) µε τον 
αρνητικό. 

7. Μετράµε τις υποδιαιρέσεις στην οθόνη στον άξονα y (π.χ. 2,2), τις 
πολλαπλασιάζουµε µε τη θέση του διακόπτη VOLTS/DIV (π.χ. 2V) και 
βρίσκουµε την τάση (π.χ. 2,2x2=4,4V).  

8. Συµπληρώνουµε τις µετρήσεις µας: 

  µπαταρία 
VOLTS/DIV:   
αριθµός υποδιαιρέσεων:   
Τάση που µετρήσαµε:   

9. Μετράµε την τάση της κάθε µπαταρίας µε το πολύµετρο (βολτόµετρο) και 
συγκρίνουµε τις τιµές µε αυτές που πήραµε µε τον παλµογράφο. 
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Εργαστηριακή Άσκηση 2 

Μέτρηση χαρακτηριστικών εναλλασσόµενης τάσης (Α.C.) 

 
Σκοπός:   

• Η εκµάθηση της µέτρησης του πλάτους της τάσης Vp περιοδικών 
σηµάτων και της ενεργού τάσης Vrms και της τάσης Vpp χρησιµοποιώντας 
ένα παλµογράφο και ένα AC βολτόµετρο.  

• Η σύγκριση της ακρίβειας των δύο πιο πάνω µεθόδων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  

 
1. Θέτουµε σε λειτουργία τον παλµογράφο και επιλέγω CH1 και το κουµπί ΑC 

πατηµένο µέσα 
2. Θέτουµε σε λειτουργία τη γεννήτρια POWER ON. 
3. Επιλέγουµε το πλήκτρο        και συνδέουµε το καλώδιο στη έξοδο SIGNAL 

OUT (ήκαι POWER OUT τοποθετώντας τα καλώδια στις εξόδους POWER 
OUT). 

4. Συνδέουµε το σηµατολήπτη (PROBE) του παλµογράφου µε τα καλώδια της 
γεννήτριας συχνοτήτων . ΠΡΟΣΟΧΗ στην πολικότητα µαύρο-µαύρο  

5. Ρυθµίζουµε το πλάτος της κυµατοµορφής µε τον περιστροφικό διακόπτη 
AMPLITUDE και τα volts ανά τετράγωνο (VOLTS/DIV) ώστε το εµφανιζόµενο 
σήµα να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της οθόνης στην κάθετη διάσταση. 

6. Επιλέγουµε περιοχή συχνοτήτων µε τον FREQUENCY RANGE (π.χ. x1K) 
και συχνότητα περιστρέφοντας τον δείκτη στην µεγάλη οθόνη της γεννήτριας 
(η συχνότητα είναι η ένδειξη της οθόνης π.χ. 0,5Hz επί την περιοχή 
συχνοτήτων, δηλ. στην περίπτωσή µας 0,5x1KHz=500Hz). 

7. Ρυθµίστε το χρόνο ανά τετράγωνο TIME/DIV ώστε περίπου δύο κύκλοι της 
κυµατοµορφής να απεικονίζονται στην οθόνη. 

8. Πατήστε το κουµπί CND (γείωση του σήµατος άρα µηδενισµός) και φέρτε τη 
γραµµή στο µέσον της οθόνης( ώστε να ορίσουµε επίπεδο τιµών µηδέν). 
Πατήστε πάλι  το κουµπί CND ώστε να βγεί έξω και να βλέπουµε την 
κυµατοµορφή. 

9. Μετακινείστε την κυµατοµορφή δεξιά αριστερά µε το κουµπί HORIZONTAL 
POSITION ώστε να πάρετε µέτρηση της τάσης  Vp (πλάτος) και Vpp (από 
κορυφή σε κορυφή). Η τάση είναι το γινόµενο του αριθµού των 
υποδιαιρέσεων της οθόνης επί την ένδειξη του κουµπιού (VOLTS/DIV) 
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10. Μετράµε τα Vpp, Vp, Vrms, T, f για διαφορετικές συχνότητες και 
συµπληρώνουµε τον πίνακα: 

 
  

α/α fγεννήτριας VOLTS/DIV Vpp Vp Vrms SEC/DIV Τ f 
1     
2      
3      
4      
5      

 
11. Χρησιµοποιείστε ένα ψηφιακό πολύµετρο, ρυθµισµένο ως AC βολτόµετρο, 

για να µετρήσετε την ενεργό τάση (root mean square, rms) που τροφοδοτεί η 
γεννήτρια σηµάτων. Για ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές η rms τάση, Vrms, 

συνδέεται µε την VP µε τη σχέση 
2
p

rms
V

V = . Αυτή η σχέση δεν ισχύει για µη 

ηµιτονοειδείς κυµατοµορφές.  
Η σχέση µεταξύ Vp-p και πλάτους V0 ή Vmax είναι: V0= Vmax = Vpp/2 
Έτσι εάν Vp-p= 12 V τότε: 
V0= Vmax =Vpp/2=12V =6 V και 
Vrms=Vεν = V0/ =6/ =4,24V 
 
Συγκρίνετε τις τιµές τάσης µε τις δύο µεθόδους. 
 

12.  Επιλέγουµε ηµιτονοειδή, τριγωνική ή τετραγωνική κυµατοµορφή και 
σχεδιάζουµε τη µορφή της, όπως την παρατηρούµε στην οθόνη. 
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Εργαστηριακή Άσκηση 4 

Μέτρηση συχνότητας εναλλασσόµενης τάσης (Α.C.) 

 
Σκοπός:  

• Η εκµάθηση της µέτρησης της περιόδου και της συχνότητας περιοδικών 
σηµάτων χρησιµοποιώντας τον παλµογράφο. 
 

ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  
ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  
 
1. Συνδέστε τα καλώδια της γεννήτριας συχνοτήτων µε το σηµατολήπτη 
(PROBE) του παλµογράφου σε ένα από τα κανάλια του παλµογράφου π.χ στο 
CH1 
      ΠΡΟΣΟΧΗ στην πολικότητα τα µαύρα κροκοδειλάκια να συνδεθούν µαζί.  
2. Ρυθµίστε τη συχνότητα της γεννήτριας συχνοτήτων στο 1 kHz. Βάλτε τη 
σε λειτουργία . 
 
 

Ρυθµίζουµε το Volt/div ώστε η τάση να φαίνεται στην οθόνη. Με το time/div 
ρυθµίζουµε ώστε να εµφανιστούν λίγες(2-3) περίοδοι της κυµατοµορφής στην 
οθόνη.  
Αν η κυµατοµορφή µετακινείται και δεν µπορούµε να πάρουµε µετρήσεις τότε το 
κουµπί LEVEL (Νο 24 πάνω δεξιά) θα µας βοηθήσει να την ακινητοποιήσουµε 
Μετρούµε το µήκος της περιόδου d σε τετράγωνα οριζοντίως στην οθόνη του 
παλµογράφου (µπορείτε να µεταβάλετε την οριζόντια και την κατακόρυφη θέση 
της κυµατοµορφής για να κάνετε τη µέτρηση ευκολότερη)  και 
πολλαπλασιάζουµε επί την ένδειξη του κουµπιού  time/div και βρίσκουµε την 
περίοδο Τ σε χρόνο (Τ=d X ένδειξη). Γνωρίζουµε ότι η συχνότητα f δίνεται από 
τη σχέση f=1/Τ.  
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Έτσι βρίσκουµε τη συχνότητα f.  
Είναι η τιµή που υπολογίστηκε µε τη βοήθεια του παλµογράφου σε συµφωνία µε 
την τιµή που αναγράφεται στη γεννήτρια σηµάτων, στα όρια του πειραµατικού 
σφάλµατος; 
 

Παράδειγµα: Για µια περιοδική κυµατοµορφή που βλέπουµε στην οθόνη 
του παλµογράφου. Όταν ο  χρόνος σκανδαλισµού (Time/Div.) είναι στο 1 
msec/Div., η απόσταση µεταξύ της αρχής και του τέλους της περιόδου 
είναι 4 cm.  

Για να υπολογισθεί η συχνότητα της κυµατοµορφής, βρίσκουµε πρώτα 
την περίοδο της. 

T=(4 Div.) x (0,001 sec/Div.) = 0,004 sec.  

Έτσι : f = 1/4 = 1/0,004 = 250 Hz  

3. Αλλάξτε τη συχνότητα του σήµατος σε 50 kHz και επαναλάβετε τις 
µετρήσεις της εργαστηριακής άσκησης 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ µε εικόνες 
Lissajous 

Βάζουµε στον παλµογράφο το κουµπί 
SEC/DIV ΤΕΡMΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ώστε να 
µη λειτουργεί η πριονωτή τάση). 
Για την εύρεση της άγνωστης 
συχνότητας  κυµατοµορφής θα 
χρησιµοποιήσουµε δύο γεννήτριες 
συχνοτήτων.  
Συνδέουµε την άγνωστη κυµατοµορφή 
στην κατακόρυφη είσοδο CH2(Y), ενώ 
στην οριζόντια είσοδο CH1(X) συνδέεται 
το σήµα µιας γεννήτριας συχνοτήτων 
που δίνει γνωστή συχνότητα. 
Μεταβάλλουµε τη γνωστή συχνότητα 
έως ότου εµφανιστεί στην οθόνη µία 
σταθερή έλλειψη ή κύκλος. Τότε τα δύο 
σήµατα έχουν την αυτή συχνότητα.  
Όταν τα δύο σήµατα δεν έχουν την ίδια συχνότητα, η εικόνα Lissajous εξαρτάται 
από τον λόγο συχνοτήτων των δύο κυµατοµορφών.Το Σχήµα  (β) δείχνει µια 
εικόνα Lissajous που µοιάζει µε το σχήµα "8".Στην προκειµένη περίπτωση, η 
φωτεινή δέσµη διαγράφει δύο κύκλους οριζόντια και ένα µόνο κύκλο κάθετα. 
Εποµένως η οριζόντια συχνότητα είναι δύο φορές µεγαλύτερη της κάθετης ή ο 
λόγος της κάθετης προς την οριζόντια συχνότητα είναι 1:2. Όταν ο λόγος των 
δύο συχνοτήτων δεν είναι λόγος ακεραίων αριθµών, η εικόνα φαίνεται να 
περιστρέφεται συνεχώς στην οθόνη του παλµογράφου. Τα Σχήµατα (γ) και (δ) 
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δείχνουν εικόνες που η άγνωστη είναι διπλάσια και τα 3/2 της standard 
συχνότητας αντίστοιχα. 
Έτσι, εάν είναι αδύνατο να σχηµατιστεί κύκλος ή έλλειψη, η γνωστή συχνότητα 
ρυθµίζεται ως που να εµφανιστεί στην οθόνη ένας αριθµός σταθερών βρόγχων. 
Κλείνουµε τους βρόγχους σε ένα υποθετικό ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
(όπως φαίνεται στο Σχήµα).Τότε, ο λόγος της καθέτου προς την οριζόντια 
συχνότητα είναι ίσος µε τον λόγο του αριθµού των σηµείων επαφής της 
καµπύλης µε µια κάθετη πλευρά του ίδιου παραλληλογράµµου. 
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Εργαστηριακή Άσκηση 5 

Σύνθεση δύο απλών αρµονικών κυµατοµορφών 

ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  

ΠΡΩΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

1. Με τα καλώδια probe συνδέουµε τα CH1 (X) και CH2 (Y) µε το SIGNAL OUT 
µιας µόνο γεννήτριας.  

2. Ρυθµίζουµε µε τα AMPLITUDE, VOLTS/DIV και SEC/DIV τη µορφή της 
κυµατοµορφής στην οθόνη του παλµογράφου πιέζοντας διαδοχικά τα πλήκτρα 
CH1 και CH2. 

3. Πιέζουµε (ώστε να βγουν προς τα έξω) και τα δύο πλήκτρα µαζί CH1 και CH2 
για να έχουµε πρόσθεση (ADD).  

 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

1. Συνδέουµε δύο γεννήτριες, µια στο CH1 (X) και µια στο CH2 (Y) και φέρνουµε 
την µορφή των κυµατοµορφών έτσι που να µπορούµε να τις παρατηρούµε στην 
οθόνη του παλµογράφου. 

2. Μεταβάλλοντας το πλάτος ή τη συχνότητα µιας εκ των δύο µπορούµε να 
παρατηρήσουµε σύνθεση µε ίδια ή διαφορετικά πλάτη, διακροτήµατα, κλπ. 

π.χ. Στον παλµογράφο. Πιέζουµε (ώστε να βγουν προς τα έξω) και τα δύο 
πλήκτρα µαζί CH1 και CH2 για να έχουµε πρόσθεση (ADD) και  ενδείξεις 
VOLT/DIV 5V και στα δύο κανάλια SEC/DIV 5ms και στις γεννήτριες συχνότητα 
1000Ηz  
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Εργαστηριακή Άσκηση 6 
Επίδειξη του φαινόµενου της επαγωγής µε τον παλµογράφο  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  
 
1. Περιστρέφουµε το SEC/DIV στη θέση ΤΕΡMΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ώστε να µη 

λειτουργεί η πριονωτή τάση) και στην οθόνη εµφανίζεται µια τελεία.  
 
2. Συνδέουµε πηνίο 300 σπειρών µε το σηµατολήπτη του παλµογράφου στο 

CH1, περιστρέφουµε το VOLTS/DIV στη θέση 0,1V ή 50mV 
 
3. Μετακινούµε έναν ισχυρό ραβδόµορφο µαγνήτη µέσα – έξω στο πηνίο και 

παρατηρούµε την µετακίνηση πάνω – κάτω της γραµµής (λόγω της 
επαγωγικής τάσης). 

 
4. Αλλάζουµε την ταχύτητα κίνησης του µαγνήτη και τον πόλο που πλησιάζει 

προς το πηνίο βλέπουµε τις αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στις ενδείξεις της 
οθόνης του παλµογράφου. 
Αν βάλουµε το κουµπί SEC/DIVστη θέση 0,1 ms το φαινόµενο θα είναι ορατό 
πιο καλά. 
 

5. Συνδέουµε τα άκρα του  ηλεκτρικού  κινητήρα (αν έχουµε τους παλιούς 
κινητήρες που χρειάζονται µαγνήτη πάνω τους ακόµα καλύτερα) µε το 
σηµατολήπτη του παλµογράφου στο CH1. Αν µε το χέρι µας γυρίσουµε τον 
άξονα παρατηρούµε την κυµατοµορφή στην οθόνη, αφού ρυθµίσουµε  τα 
VOLTS/DIV και SEC/DIV στις κατάλληλες θέσεις. Ο κινητήρας λειτουργώντας 
ανάποδα είναι γεννήτρια (αν έχει δύο ηµικύκλια για ψήκτρες θα µας δώσει 
συνεχές µεταβαλλόµενο ρεύµα, ενώ αν έχει δύο ανεξάρτητους κύκλους –ένα 
για κάθε πόλο- θα µας δώσει εναλλασσόµενο). 

 
6. Αµοιβαία επαγωγή. Χρησιµοποιούµε  δύο πηνία των 300 σπειρών έτσι ώστε 

να έχουν κοινό άξονα. Το ένα το συνδέουµε µε το τροφοδοτικό 0…20V/6A και 
το άλλο µε το σηµατολήπτη του παλµογράφου στο CH1. Αλλάζοντας  την 
τάση του τροφοδοτικού άρα και του ρεύµατος στο πρώτο και παρατηρούµε 
µετατόπιση της γραµµής στην οθόνη του παλµογράφου (για όση ώρα διαρκεί 
η αυξοµείωση της τάσης). Αλλάζουµε το πηνίο των 300 σπειρών που 
συνδέεται µε τον παλµογράφο µε άλλο 1200 σπειρών και επαναλαµβάνουµε 
τη διαδικασία.  

    Τι παρατηρείτε;  
 
7. Αν αντί για  συνεχή τάση συνδέουµε εναλλασσόµενη 6,3V/8A από το 

τροφοδοτικό. Τι παρατηρείτε; 
 
8. Αν εισάγουµε πυρήνα στα πηνία τι παρατηρείτε; 
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Εργαστηριακή Άσκηση 7 
Μέτρηση διαφοράς φάσης ηµιτονικών σηµάτων 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ τα εσωτερικά κουµπιά στα κουµπιά VOLTS/DIV και SEC/DIV 
πρέπει να είναι τελείως δεξιά στριµµένα αλλιώς οι ενδείξεις θα είναι λάθος.  
 
Η διαφορά φάσης µπορεί να µετρηθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 Συνδέουµε δύο γεννήτριες, µια στο CH1 (X) και µια στο CH2 (Y) και φέρνουµε 
την µορφή των κυµατοµορφών έτσι που να µπορούµε να τις παρατηρούµε στην 
οθόνη του παλµογράφου. 

 
1. Τα δύο σήµατα απεικονίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη του παλµογράφου, 
όπως φαίνεται στο 
Σχ6.α. Ως πηγή 
σκανδαλισµού 
λαµβάνεται το σήµα 
που προηγείται σε 
σχέση µε το άλλο. 
Η διαφορά φάσης 
δίνεται από τη 
σχέση:φ=360 d/ D 
όπου d είναι η 
απόσταση µεταξύ των 
δύο κορυφών, και D η 
απόσταση που αντιστοιχεί σε µία περίοδο. 
 
2. Θέτουµε τον 
επιλογέα TIME/DIV στη 
θέση X-Y, 
αποµονώνοντας έτσι το 
κύκλωµα 
παραγωγής της 
πριονωτής τάσης. Για τις 
διάφορες δυνατές τιµές 
της διαφοράς φάσης, 
στην οθόνη του 
παλµογράφου 
εµφανίζεται ένα από τα 
παρακάτω: 
 
  
 
 
 


