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ΠΕΙΡΑΜΑ 4
ο
 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΚΌΝΩΝ Lissajous-ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

  

1) Συνδέστε στην είσοδο CH2(Υ) του παλµογράφου την έξοδο SIGNAL OUT  της µίας γεννήτριας 

συχνοτήτων και στην είσοδο CH1(Χ)  την έξοδο SIGNAL OUT  της άλλης. 

2)Θέστε σε λειτουργία τον παλµογράφο (µαύρο κουµπί ΟΝ/OFF)  και ρυθµίστε το κουµπί. (SEC/DIV) στη 

θέση (Χ-Υ) 

 3) Θέστε σε λειτουργία τις γεννήτριες συχνοτήτων (κουµπί POWER, ON/OF). Γυρίστε το κουµπί ρύθµισης 

κλίµακας συχνοτήτων  (FREQUENCY  RANGE)  στο (Χ100.) Πατήστε τα κουµπιά POWER OUT  και  το 

κουµπί µε το σχήµα (~) . Ρυθµίστε το κουµπί AMPLITUDE  της κάθε γεννήτριας  στο µέσο της διαδροµής 

του. 

Επιλέξτε από το µετρητή συχνοτήτων την ένδειξη  1Ηz.(οπότε f= 100Hz) και στις δύο γεννήτριες , έτσι ώστε 

για το  λόγο των συχνοτήτων   να ισχύει f1/f2=1.   

4) Ρυθµίζουµε τα κουµπιά ευαισθησίας  (VOLT/DIV) των δύο καναλιών του παλµογράφου στη τιµή 2 

VOLTS/DIV. Στην οθόνη του παλµογράφου πρέπει να εµφανιστεί ένας κύκλος. 

5) Επιλέξτε απο τη µία µόνο γεννήτρια συχνότητα f1=50 Hz διατηρώντας τη συχνότητα της άλλης σταθερή 

f2=100Hz  ώστε οι συχνότητες να έχουν λόγο 1/2 . Συσχετίστε την εµφανιζόµενη µορφή µε το λόγο f1/ f2   

6) Επαναλάβετε το βήµα 5 θέτοντας f1=100 Hz και f2=50Hz  ώστε ο λόγος των συχνοτήτων να είναι f1/f2=2/1 

Συγκρίνοντας τις εικόνες που είδατε στην οθόνη του παλµογράφου στα βήµατα (5) και (6 )σε τι συµπέρασµα 

µπορείτε να καταλήξετε ;   

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

 

7) Επαναλάβετε τα βήµατα  (5) και (6) για  συχνότητες 100Ηz και 150Hz ώστε ο λόγος των συχνοτήτων να 

είναι 2/3 και 3/2. 

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

 

 8) Με βάση τα πειραµατικές παρατηρήσεις σας απο τα βήµατα (4), (5) και (6) σε ποιο γενικότερο 

συµπεράσµατα καταλήγετε για τη σχέση της εικόνας που σχηµατίζεται στην οθόνη του 

παλµογράφου µε το λόγο των συχνοτήτων. 

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

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

9)Με βάση τα συµπεράσµατα σας τι εικόνα προβλέπετε σχηµατισθεί στην οθόνη του παλµογράφου 

για συχνότητες      f1=150Hz  και  f2= 50Hz  ; 

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

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

 Επιβεβαιώστε την πρόβλεψη σας 

10)Επιλέξτε στη µια  γεννήτρια συχνότητα 100Hz .Καλύψτε µε ένα φύλλο χαρτί την κλίµακα της 

άλλης γεννήτριας . Μεταβάλλετε την συχνότητα εξόδου της ώστε να σχηµατιστεί µια εικόνα 

Lissajous στην οθόνη του παλµογράφου. Προβλέψτε την τιµή της άγνωστης συχνότητας.    Fx 

=……..Hz 

Επιβεβαιώστε την πρόβλεψή σας αποκαλύπτοντας την κλίµακα της γεννήτριας 

 

 


