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Α.     Απαιτούµενα όργανα και συσκευές  

 
1.   Παλµογράφος.     2.   Μπαταρίες.      3.   Καλώδια σύνδεσης. 

Β.      Πειραµατική διαδικασία 

 

Β 1.   Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ορισµένα σύµβολα που εµφανίζονται στην επιφάνεια του 

παλµογράφου µε την εξήγηση γι’ αυτό που παριστάνει το καθένα.  

 

                         

* Το περιεχόµενο του φυλλαδίου έχει στηριχτεί σε σχετική εργασία των συναδέλφων Κώστα    

Καµπούρη και Νίκου Κοµπότη ( Ε.Κ.Φ.Ε.  Χαλανδρίου). 

 

 

2
η
 Πειραµατική  Άσκηση 

Θέµα: «Γνωριµία µε τη χρήση παλµογράφου – 

Μέτρηση συνεχούς τάσης»* 
 

Ονοµατεπώνυµα: 

 

Ηµεροµηνία: 
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Β 2.   Γνωριµία µε τη χρήση του παλµογράφου. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Επεξήγηση  συµβόλων  στην  πρόσοψη  του  παλµογράφου  

α/α Ονοµασία Περιγραφή λειτουργίας 

1. POWER ∆ιακόπτης λειτουργίας. Όταν είναι πατηµένος, το λαµπάκι 

ανάβει. 

2. FOCUS Ρυθµίζει την εστίαση του στίγµατος ή του ίχνους. 

3. INTENSITY Ρυθµίζει τη φωτεινότητα του στίγµατος ή του ίχνους. 

4. POSITION Κουµπί µετατόπισης της δέσµης στον άξονα Y για το κανάλι 

CH1. 

5. POSITION Κουµπί µετατόπισης της δέσµης στον άξονα Y για το κανάλι 

CH2. 

6. POSITION Κουµπί µετατόπισης της δέσµης στον άξονα X. 

MODE Επιλέγει τον τρόπο εµφάνισης των σηµάτων στην οθόνη. 

(1)   CH1 Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνο το σήµα από το κανάλι  CH1. 

 

7. 

(2)   CH2 Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνο το σήµα από το κανάλι  CH2. 

8. VOLTS / DIV Επιλέγουµε κλίµακα µέτρησης τάσης στα κανάλια CH1 και 

CH2. 

9. GND - AC - DC Γείωση – ∆ιακόπτης πιεσµένος, εναλλασσόµενη τάση – 

∆ιακόπτης έξω, συνεχής τάση. 

10. CH1 – CH2 Είσοδος καναλιού 1, είσοδος για τον άξονα Χ.  Είσοδος 

καναλιού 2, είσοδος για τον άξονα Y.   

11. SEC / DIV Επιλέγουµε κλίµακα χρόνου. 

 

3. INTENSITY 4. POSITION   
5. POSITION    

7. MODE 

6. POSITION    

11. SEC/DIV 

2. FOCUS 

8. VOLTS/DIV 

1. POWER 

9. GND-AC-DC 
10. CH1(X) – CH2(Y) 
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Γ .   Μέτρηση συνεχούς τάσης. 

1. Επιλέξτε το είδος του ρεύµατος µε το πλήκτρο AC/DC στην ένδειξη DC (πλήκτρο όχι 

πατηµένο). 

2. Να βάλετε σε λειτουργία τον παλµογράφο (πατήστε το µαύρο πλήκτρο ON/OFF). Ανάβει 

ενδεικτική κόκκινη λυχνία. 

3. Στη θέση MODE πατήστε µόνο το πλήκτρο CH2 για να ενεργοποιήσετε το κανάλι 2 εκποµπής 

δέσµης ηλεκτρονίων. 

4.  Τοποθετήστε το κουµπί ρύθµισης της σάρωσης χρόνου (SEC/DIV) στην ένδειξη  X-Y. Στην 

οθόνη του παλµογράφου πρέπει να εµφανιστεί µία πράσινη κουκίδα, που αντιστοιχεί στη θέση 

που τα ηλεκτρόνια της καθοδικής δέσµης χτυπούν την οθόνη του παλµογράφου. 

5.  Με τα κουµπιά INTENSITY και FOCUS ρυθµίστε την ένταση και την ευκρίνεια της κουκίδας, 

αντίστοιχα.  

6. Με τα  κουµπιά POSITION (πάνω-κάτω για το κανάλι CH2) και POSITION (αριστερά-δεξιά), 

µετακινήστε την πράσινη κουκίδα στην αρχή του συστήµατος ορθογωνίων αξόνων της οθόνης του 

παλµογράφου. 

7.  Συνδέστε το καλώδιο εισαγωγής σήµατος στον παλµογράφο, στην είσοδο κατακόρυφης 

απόκλισης CH2(Y).  Στο σηµείο σύνδεσης, γυρίστε ελαφρά τον ακροδέκτη του καλωδίου για να 

ασφαλίσει στην υποδοχή. 

8.  Συνδέστε τους πόλους µιας µπαταρίας µε τους ακροδέκτες του καλωδίου. Έχοντας πλέον την 

µπαταρία συνδεδεµένη, ρυθµίστε την ευαισθησία του παλµογράφου γυρνώντας το κουµπί 

VOLT/DIV στην κατάλληλη κλίµακα, έτσι ώστε η κουκίδα να φαίνεται στην οθόνη του 

παλµογράφου.      

   

 

9. Πώς εξηγείτε τη θέση που εµφανίζεται η κουκίδα;  

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

10.  Υπολογίστε την πολική τάση της µπαταρίας παρατηρώντας τη θέση της πράσινης κουκίδας 

στην οθόνη σε συνδυασµό µε την κλίµακα µέτρησης που έχετε ορίσει µε το κουµπί VOLT/DIV. 

(Π.χ. Αν το κουµπί είναι στην κλίµακα 5, σηµαίνει ότι κάθε τετράγωνο στην οθόνη του 

παλµογράφου αντιστοιχεί σε 5 Volts, δηλαδή κάθε γραµµή υποδιαίρεσης σε 1 Volt).  

Vπ = .............V. 

11.   Τι προβλέπετε να συµβεί στη θέση της κουκίδας αν αντιστρέψετε την πολικότητα της 

µπαταρίας; 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Στο διπλανό σχέδιο  να σηµειώσετε τη θέση της κουκίδας, 

όπως εµφανίζεται  στην οθόνη του παλµογράφου.                                                
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12.   Αντιστρέψτε την πολικότητα της µπαταρίας για να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε την 

πρόβλεψή σας. 

13.   Περιστρέψτε το κουµπί εισαγωγής σάρωσης χρόνου (SEC/DIV) από τη θέση X-Y, βήµα–

βήµα  προς τα δεξιά. Τι παρατηρείτε στην οθόνη του παλµογράφου; Πώς ερµηνεύετε την εικόνα 

που παρατηρείτε; 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

14.   Αποσυνδέστε την µπαταρία από το κανάλι CH2. Συνδέστε την τώρα στο άλλο κανάλι εισόδου 

CH1(Χ). Ρυθµίστε ξανά το κουµπί της σάρωσης στη θέση X-Y. Με συνδεδεµένη την µπαταρία, 

ρυθµίστε την ευαισθησία του παλµογράφου µε το κουµπί  (VOLT/DIV) για το κανάλι CH1, έτσι 

ώστε η κουκίδα να φαίνεται στην οθόνη. Πώς ερµηνεύετε τη νέα θέση της κουκίδας;  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

15.  Υπολογίστε την πολική τάση της µπαταρίας. 

Vπ = .............V. 

16.   Συνδέστε τώρα δύο µπαταρίες, τη µία στο κανάλι  CH1 και την άλλη στο κανάλι  CH2. Στο 

παρακάτω σχήµα, να τοποθετήσετε τη θέση της κουκίδας, όπως την παρατηρείτε στην οθόνη του 

παλµογράφου. Πώς ερµηνεύετε τη νέα θέση της κουκίδας; 

 

 

 

17.  Να προβλέψετε τη θέση της κουκίδας στην οθόνη του παλµογράφου και να τη σχεδιάσετε στα 

παρακάτω σχήµατα, αν αντιστρέψετε τη σύνδεση των πόλων 

α)   µόνο της πηγής που συνδέεται µε το κανάλι CH1(Χ). 

β)   µόνο της πηγής που συνδέεται µε το κανάλι CH2(Υ). 

γ)   και των δύο πηγών. 

                                                                        

 

 

 

18.  Να κάνετε τις παραπάνω συνδέσεις και να επιβεβαιώσετε ή όχι τις προηγούµενες προβλέψεις 

σας. 

Μετά την ολοκλήρωση της πειραµατικής διαδικασίας, να τακτοποιήσετε τις 

συσκευές που χρησιµοποιήσατε και να παραδώσετε το φύλλο εργασίας στον 

καθηγητή σας. 

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

   


