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     ΠΕΙΡΑΜΑ 1
ο
 :       ΜΕΤΡΗΣΗ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ 

1) Θέστε σε λειτουργία τον παλµογράφο (µαύρο κουµπί ΟΝ/OFF) 

2) Πατήστε το κουµπί CH2 για να ενεργοποιηθεί το κανάλι 2( η 2
η
 δέσµη ηλεκτρονίων ) 

3) Τοποθετήστε το κουµπί ρύθµισης της σάρωσης (SEC/DIV) στην ένδειξη  Χ-Υ. Στην 

οθόνη του παλµογράφου θα πρέπει να εµφανιστεί µια πράσινη κουκίδα , που αντιστοιχεί 

στη θέση που τα ηλεκτρόνια της καθοδικής δέσµης χτυπούν την οθόνη του 

παλµογράφου.  

4) Με τα κουµπιά  µε τις ενδείξεις  INTENSITY και  FOCUS, (πάνω αριστερά) ρύθµισε 

την ένταση και την ευκρίνεια της κουκίδας . 

 

5) Με τα κουµπιά POSITION            και      POSITION  

 

τοποθέτησε τη πράσινη κουκίδα στη αρχή των αξόνων της οθόνης του             

παλµογράφου 

6) Συνδέστε το καλώδιο εισαγωγής σήµατος στο  παλµογράφο στην είσοδο κατακόρυφης 

απόκλισης (CH2(y)) 

7) Συνδέστε τους πόλους µιας µπαταρίας µε τους ακροδέκτες του καλωδίου . Με 

συνδεδεµένη τη µπαταρία ρυθµίστε την ευαισθησία του παλµογράφου (κουµπί ην ένδειξη 

(VOLT/DIV) έτσι ώστε η κουκίδα να φαίνεται στην οθόνη του παλµογράφου. 

8) Τι παρατηρείται στην οθόνη του παλµογράφου όταν συνδέεται τη µπαταρία ; Πως το 

ερµηνεύετε; 

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

9) Υπολογίστε την πολική τάση της µπαταρίας χρησιµοποιώντας την απόκλιση της 

κουκίδας από την αρχή των αξόνων και την ένδειξη του µετρητή (VOLT/DIV) της 

ευαισθησίας του παλµογράφου.   

     Vp= …… 

10) Τι προβλέπεται να συµβεί στη θέση της κουκίδας αν αντιστρέψουµε τη πολικότητα της 

µπαταρίας; 

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

  

11) Αντίστρεψε την πολικότητα της µπαταρίας για να επιβεβαιώσεις/διαψεύσης τη 

πρόβλεψη σου. 

12) Περιέστρεψε το κουµπί εισαγωγής της σάρωσης (SEC/DIV) από τη θέση Χ-Y βήµα –

βήµα προς τα δεξιά . Τι παρατηρείς στην οθόνη του παλµογράφου; Πώς το 

ερµηνεύεις; 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

13) Συνδέστε τη µπαταρία στο άλλο κανάλι(CH1(Χ)) . Ρυθµίστε ξανά τη σάρωση στη θέση Χ-

Y. Με συνδεδεµένη τη µπαταρία ρυθµίστε την ευαισθησία του παλµογράφου (κουµπί ην 

ένδειξη (VOLT/DIV) έτσι ώστε η κουκίδα να φαίνεται στην οθόνη του παλµογράφου. Τι 

παρατηρείται στην οθόνη του παλµογράφου; Πως  ερµηνεύεται η νέα θέση της κουκίδας; 

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

  

14) Υπολογίστε την πολική τάση της µπαταρίας.   

      Vp= …… 

15) Συνδέστε δυο µπαταρίες µια στο CH1 και µια στο CH2 . Τι παρατηρείτε στην οθόνη του 

παλµογράφου; Πως  ερµηνεύεται η νέα θέση της κουκίδας ; 

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

...  


