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Τα παρακάτω σύµβολα είναι πιθανόν να εµφανίζονται στο εγχειρίδιο ή πάνω στη συσκευή.  
Η σηµασία τους είναι όπως επεξηγείται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Σύµβολο Επεξήγηση No. Σύµβολο Επεξήγηση 

1  Συνεχής Τάση (DC) 7  OFF (εκτός λειτουργίας) 

2 ~ Εναλλασσόµενη Τάση (ΑC) 8  ＋,－ Θετικό , Αρνητικό 

3  Γείωση (GND) 9  Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας 

4  Γείωση Προστασίας 10   ! Προειδοποίηση 

5  Σύνδεση µε σασσί 11  Πιεστικός διακόπτης (µέσα) 

6  ON (σε λειτουργία) 12  Πιεστικός διακόπτης (έξω) 



 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ  
 

•  Ο παλµογράφος λειτουργεί µε τάση 220 V AC.  Χρησιµοποιήστε 
απαραιτήτως πρίζα µε καλή γείωση.  Μόνον έτσι διασφαλίζεται η 
προστασία σας σε περίπτωση διαρροής ρεύµατος. 

 
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε βγαλµένα τα καλύµµατα.  Υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
 

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή άν έχετε ενδείξεις ότι υπαρχει κάποιο προβληµα 
στη λειτουργία της.  Απευθυνθείτε µόνον σε εξειδικευµένους τεχνικούς. 

 
• Μην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στη συσκευή και µη φράσσετε τα ανοίγµατα 

εξαερισµού της. 
 

• Μήν εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα (κατσαβίδια, σύρµατα κ.λ.π.) στο 
εσωτερικό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  αλλά και 
βλάβης στη συσκευή. 

 
• Εάν θέλετε να κάνετε µετρήσεις στο δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να ληφθούν 

πρόσθετα µέτρα.  Μη συνδέτε τους σηµατολήπτες κατ’ ευθείαν πάνω στην 
τάση του δικτύου γιατί θα προκληθεί βλάβη στο  σηµατολήπτη και στα 
εσωτερικά κυκλώµατα της συσκευής. 

 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έδρανα που δέχονται κραδασµούς.   
 
•  Η περιοχή θερµοκρασίας περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί κανονικά ο 

παλµογράφος είναι 0-40°C και η περιοχή σχετικής υγρασίας 0-90%RH χωρίς 
συµπύκνωση. Χρήση της συσκευής έξω από τα όρια αυτά πιθανόν να 
δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία της.  

 
• Μη µεταφέρετε τη συσκευή από πολύ κρύο σε πολύ ζεστό περιβάλλον.  

Υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί συµπύκνωση υδρατµών στο εσωτερικό 
του. 

 
•  Παρ΄ όλον που ο παλµογράφος πληροί τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής 

συµβατότητας που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία πρέπει να 
αποφεύγεται η χρησιµοποίησή του κάτω από την επίδραση ισχυρών 
µαγνητικών ή ηλεκτρικών πεδίων γιατί υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν οι 
µετρήσεις. 

 
• Για τον καθαρισµό της συσκευής χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί 

εµποτισµένο µε ουδέτερο απορρυπαντικό.  Μη χρησιµοποιείτε βενζίνη ή 
άλλες πτητικές ουσίες. 



 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Ο παλµογράφος LUYANG YB43280 είναι ένας παλµογράφος διπλού ίχνους µε 

εύρος συχνοτήτων DC έως 20MHz (-3dB), µέγιστη ευαισθησία 5mV ανά 
υποδιαίρεση και µέγιστο χρόνο σάρωσης 20nsec ανά υποδιαίρεση.  Ο 
παλµογράφος χρησιµοποιεί καθοδική λυχνία 6 ιντσών µε εσωτερική διαγράµµιση 
(πλέγµα).  ∆ιαθέτει αυτόµατο σκανδαλισµό ο οποίος εξασφαλίζει συγχρονισµό των 
σηµάτων µε αυτόµατη ρύθµιση του σήµατος σκανδαλισµού ανάλογα µε το πλάτος 
του σήµατος εισόδου.  Ο παλµογράφος είναι εύκολος στην χρήση του, ανθεκτικός 
και ιδιαίτερα αξιόπιστος. Είναι εξοπλισµένος µε πλήθος εύχρηστων 
χαρακτηριστικών και λειτουργιών που τον καθιστούν ιδανικό για ερευνητική εργασία, 
για εκπαιδευτική χρήση, για γραµµή παραγωγής ή για επισκευές ηλεκτρονικών 
συστηµάτων και συσκευών. 

 
 
2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ 
 

Τα ρυθµιστικά κουµπιά και οι είσοδοι / έξοδοι του παλµογράφου φαίνονται στις 
παρακάτω εικόνες:  

 
 
 

  
 Πρόσοψη του παλµογράφου 
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         Πίσω πλευρά του παλµογράφου 
 
 
 Οι αριθµοί της πρώτης στήλης παρακάτω, αναφέρονται στα σχηµατικά 

διαγράµµατα της πρόσοψης και της πλάτης του παλµογράφου.  
 
2.1   Ρυθµιστικά οθόνης 
  

1 POWER  ∆ιακόπτης λειτουργίας της συσκευής.  Όταν είναι 
πατηµένος, το λαµπάκι πάνω από το διακόπτη 
ανάβει 

2 INTENSITY Ρυθµίζει τη φωτεινότητα του στίγµατος ή του ίχνους 
3 FOCUS Ρυθµίζει την εστίαση του στίγµατος ή του ίχνους 
4 TRACE ROTATION Περιστρέφει τη δέσµη ώστε να είναι παράλληλη µε 

τις οριζόντιες γραµµές του πλέγµατος της οθόνης  
5 PROBE ADJUST Έξοδος σήµατος βαθµονόµησης. Παρέχει τετραγω- 

νική κυµατοµορφή πλάτους 0,5V και συχνότητας 
1KHz. 

 
2.2   Κατακόρυφος άξονας 
 

6/13 AC-GND-DC ∆ιακόπτες επιλογής ζεύξης του σήµατος εισόδου µε 
τον κατακόρυφο ενισχυτή για τα κανάλια CH1 και 
CH2 

  AC : Ζεύξη AC όταν ο διακόπτης είναι 
πιεσµένος 



 
  GND : Η είσοδος του κατακόρυφου ενισχυτή 

γειώνεται όταν ο διακόπτης είναι 
πιεσµένος  

  DC : Ζεύξη DC όταν ο διακόπτης είναι έξω 
7/14 CH1-(X)  CH2-(Y) Κανάλια εισόδου  
 CH1-(X) Είσοδος καναλιού 1. Στην λειτουργία Χ-Υ,  είσοδος 

για τον άξονα Χ. 
 CH2-(Y) Είσοδος καναλιού 2. Στην λειτουργία Χ-Υ,  είσοδος 

για τον άξονα Υ. 
 NORM/CH2INV Μπουτόν αναστροφής της πολικότητας του CH2 
9/17 VOLTS/DIV Περιστροφικοί διακόπτες επιλογής της ευαισθησίας 

του κατακόρυφου άξονα στα κανάλια CH1 και CH2 
από 5mV/DIV έως 20V/DIV σε 12 περιοχές µε 
διαδοχή 1 - 2 - 5 

8/16  Κοµβία συνεχούς ρύθµισης της ευαισθησίας του 
κατακόρυφου άξονα µεταξύ βηµάτων των 
διακοπτών VOLTS/DIV. Όταν είναι γυρισµένα τέρµα 
δεξιά, ισχύει η ευαισθησία του βηµατικού διακόπτη.  

10/18 X5 MAG Αυξάνει την ευαισθησία του κατακόρυφου άξονα 
5 φορές όταν είναι πιεσµένο 

11/15 POSITION Κοµβία µετατόπισης της δέσµης κατά τον άξονα Υ 
(κατακόρυφη διεύθυνση) για τα κανάλια CH1 και 
CH2 αντίστοιχα 

12 MODE Επιλέγει τον τρόπο εµφάνισης των σηµάτων στην 
οθόνη   

  CH1 : Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνον το 
σήµα του καναλιού CH1 

  CH2 : Στη θέση αυτή εµφανίζεται µόνον το 
σήµα του καναλιού CH2 

  ALT : Στη θέση αυτή εµφανίζονται εναλλάξ 
µε µεγάλη ταχύτητα και τα δύο κανάλια 
στην οθόνη. Χρησιµοποιείται συνήθως 
όταν η ταχύτητα σάρωσης είναι υψηλή 

  CHOP : Στη θέση αυτή εµφανίζονται επίσης και 
τα δύο κανάλια στην οθόνη αλλά µε 
διαφορετικό τρόπο από τον παραπάνω. 
Χρησιµοποιείται συνήθως όταν η 
ταχύτητα σάρωσης είναι χαµηλή 



 
  ADD : Επιτρέπει την αλγεβρική πρόσθεση των 

σηµάτων των καναλιών CH1 και CH2. 
Με την αναστροφή της πολικότητας του 
καναλιού CH2 (χρήση του µπουτόν 
NORM/CH2INV) επιτυγχάνεται αφαίρε- 
ση.  

 
 
2.3   Χρονική βάση  
 

19 POSITION Μετακινεί το ίχνος κατά την οριζόντια κατεύθυνση 
20 SLOPE Επιλέγει την κλίση του σήµατος σκανδαλισµού, 

δηλαδή εάν η κυµατοµορφή θα ξεκινάει από το θετικό 
τµήµα της ή από το αρνητικό.  

21 LEVEL Επιλέγει τη στάθµη του σήµατος πάνω από την οποία 
επιτυγχάνεται σκανδαλισµός 

22 SWEEP MODE  Επιλέγει τον τρόπο σάρωσης  
  AUTO : Στη θέση αυτή η σάρωση είναι συνεχής 

ανεξαρτήτως του αν υπάρχει σήµα 
σκανδαλισµού. Χρησιµοποιείται συνή- 
θως αν η συχνότητα του σήµατος 
σκανδαλισµού είναι µικρότερη των 
50Hz. 

  NORM : Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η σάρωση 
µόνον εάν υπάρχει σήµα σκανδαλισµού 
που ξεπερνάει µία προρρυθµισµένη 
στάθµη. Η στάθµη αυτή ρυθµίζεται µέσω 
του κοµβίου LEVEL.  Χρησιµοποιείται 
συνήθως όταν η συχνότητα του σήµατος 
είναι µικρότερη των 50Hz 

  LOCK : Στη θέση αυτή η κυµατοµορφή 
εµφανίζεται σταθερά στην οθόνη χωρίς 
ρύθµιση της στάθµης σκανδαλισµού. 
Η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν είναι 
πατηµένα τα µπουτόν AUTO και NORM. 

  SINGLE : Χρησιµοποιείται για την δηµιουργία µίας 
µόνον σάρωσης.  Επιλέγεται όταν τα 
µπουτόν AUTO και NORM δεν είναι 
πατηµένα. Στη θέση αυτή πιέζοντας τον 
διακόπτη RESET το κύκλωµα τίθεται σε 
κατάσταση αναµονής. Όταν υπάρξει ένα 
σήµα σκανδαλισµού, θα δηµιουργηθεί 
µία µόνο σάρωση.  Εάν είναι επιθυµητή 



και δεύτερη σάρωση, θα πρέπει να 
πιεστεί το µπουτόν RESET ξανά. 

23 TRIG’ D Ενδεικτικό λαµπάκι που ανάβει όταν υπάρχει 
ικανοποιητικός σκανδαλισµός και το σήµα εµφανίζεται 
σταθερό στην οθόνη. 

24 SEC / DIV Περιστροφικός βηµατικός διακόπτης επιλογής του 
χρόνου σάρωσης µε διαδοχή 1 / 2 / 5.   

25 VARIABLE Κοµβίο συνεχούς µεταβολής του χρόνου σάρωσης. 
Όταν είναι γυρισµένο στη θέση CAL, ισχύουν οι 
ενδείξεις του βηµατικού διακόπτη SEC / DIV 

26 Χ10 MAG Μπουτόν µεγέθυνσης χρονικής βάσης.  Όταν είναι 
πιεσµένο, µεγεθύνει τη χρονική βάση του 
απεικονιζόµενου σήµατος κατά 10 φορές.  

 
 
2.4   Σκανδαλισµός  
 

28 TRIG SOURCE Επιλέγει την προέλευση του σήµατος σκανδαλισµού 
  CH1 : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού 

είναι το σήµα που εισάγεται στο κανάλι 1 
(CH1)  

  CH2 : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού 
είναι το σήµα που εισάγεται στο κανάλι 2 
(CH2). 
  

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν είναι πιεσµένα και τα δύο 
µπουτόν, ο σκανδαλισµός γίνεται εναλλάξ από το 
κανάλι 1 και από το κανάλι 2. 
 

  LINE : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού 
είναι η τάση του δικτύου. 

  EXT : Στη θέση αυτή η πηγή του σκανδαλισµού 
είναι το σήµα που εισάγεται στην είσοδο 
EXT INPUT 
  

 29 GND Τερµατικό γείωσης στο σασί του παλµογράφου 
 30 AC / DC Μπουτόν επιλογής ζεύξης για το σήµα σκανδαλισµού. 

Όταν χρησιµοποιείται εξωτερική πηγή και η συχνότητα 
είναι πολύ χαµηλή, πρέπει η επιλογή να είναι DC. 

 31 NORM / TV NORM : Χρησιµοποιείται για γενικές εφαρµογές 
  TV : Χρησιµοποιείται για απεικόνιση σηµάτων 

τηλεόρασης σε συνδυασµό µε τα 
µπουτόν TV-V και TV-H 

  TV-V : Στη θέση αυτή είναι δυνατή η 



παρατήρηση του σύνθετου σήµατος 
video στο ρυθµό της κατακόρυφης 
σάρωσης  

  TV-Η : Στη θέση αυτή είναι δυνατή η 
παρατήρηση του σύνθετου σήµατος 
video στο ρυθµό της οριζόντιας 
σάρωσης  

32 EXT INPUT Είσοδος σήµατος σκανδαλισµού 
33 Z INPUT Είσοδος διαµόρφωσης φωτεινότητας 
34 TRIGGER 

SIGNAL OUTPUT 
Έξοδος σήµατος σκανδαλισµού (CH1 ή CH2) µε 
πλάτος 100mV ανά υποδιαίρεση για σύνδεση 
εξωτερικού συχνόµετρου  

35 POWER PLUG 
WITH FUSE 

Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας 

 
 
 
 
3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ   
 
3.1 Φωτεινότητα οθόνης  
 
 Για να αποφύγετε µόνιµη βλάβη στο φωσφόρο της οθόνης, µην κάνετε πολύ 

φωτεινό το ίχνος στην οθόνη και µην αφήνετε τη συγκεντρωµένη δέσµη στο ίδιο 
σηµείο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

 
3.2 Μέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις στις εισόδους 
 
 Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις στις εισόδους του παλµογράφου και των 

σηµατοληπτών (probes) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Τερµατικό εισόδου Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση εισόδου 
CH1, CH2  400V (DC + AC peak) 
EXT TRIG  400V (DC + AC peak) 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΗΜΑΤΟΛΗΠΤΗ (PROBE) 600V (DC + AC peak) 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ Z AXIS 50V  (DC + AC peak) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
4.1  Βασική λειτουργία 
 

1. Πριν θέσετε σε λειτουργία τον παλµογράφο, προβείτε στις παρακάτω 
ρυθµίσεις: 

 
INTENSITY (2)  Στο µέσον της διαδροµής 
FOCUS (3) Στο µέσον της διαδροµής 
POSITION (11) (15)(19) Στο µέσον της διαδροµής  
MODE (12) Στη θέση CH1 
VOLTS/DIV (9) (17) Στη θέση 10mV/Div 
VARIABLE (8) (16) Στη θέση CAL 
TIME/DIV (24) Στη θέση 0.5 msec/DIV 
X10 / MAG (26) Πατηµένο έξω 
NORM / INV  Πατηµένο έξω 
SLOPE (20) Πατηµένο έξω 
TRIG SOURCE (28) Στη θέση CH1 

 
 

2. Πατήστε τον διακόπτη POWER και παρατηρήστε ότι το λαµπάκι ακριβώς 
πάνω του ανάβει.  Σε µερικά δευτερόλεπτα περίπου θα εµφανιστεί ένα ίχνος 
στην οθόνη.  Εάν όχι, ελέγξτε πάλι τις θέσεις των διακοπτών και κοµβίων 
σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα.  

 
3. Ρυθµίστε τη φωτεινότητα του ίχνους και την εστίαση µε τα ρυθµιστικά 

INTENSITY και FOCUS.   
 
4. Ευθυγραµµίστε το ίχνος µε την κεντρική οριζόντια γραµµή, µε τη βοήθεια των 

ρυθµιστικών CH1 POSITION και TRACE ROTATION (για την περιστροφή της 
δέσµης θα χρειαστείτε ένα µικρό κατσαβιδάκι). 

 
5. Συνδέστε το σηµατολήπτη (γυρισµένο στη θέση 10:1) στην είσοδο του CH1 και 

ακουµπήστε την ακίδα σηµατοληψίας στην έξοδο του σήµατος βαθµονόµησης 
(5).  Στην οθόνη εµφανίζεται µία τετραγωνική κυµατοµορφή µε πλάτος 5 
µεγάλων υποδιαιρέσεων (πέντε κουτάκια) από κορυφή σε κορυφή.  
Περιστρέψτε το ρυθµιστικό FOCUS για να πετύχετε ένα καλά εστιασµένο 
ίχνος. 

 
6. Περιστρέψτε το ρυθµιστικό POSITION (11) του καναλιού CH1 και 

παρατηρήστε την κυµατοµορφή να µετακινείται πάνω ή κάτω. 
 



7. Περιστρέψτε το ρυθµιστικό POSITION (19) δεξιά – αριστερά και παρατηρήστε 
ότι η κυµατοµορφή µετακινείται κατά την οριζόντια διεύθυνση.   

  
8. Αποσυνδέστε τον σηµατολήπτη από το CH1 και συνδέστε τον στο CH2.  Στην 

οθόνη θα εµφανιστεί και πάλι η ίδια κυµατοµορφή. 
 
9. Επαναλάβετε τα βήµατα 6 και 7. 
 
 
10.  Πατήστε το διακόπτη GND του καναλιού 2 (CH2). Η τετραγωνική   

κυµατοµορφή εξαφανίζεται και παραµένει µόνον µία οριζόντια γραµµή 
αναφοράς που αντιστοιχεί σε µηδενικό σήµα εισόδου. 

 
11.  Πατήστε έξω τον παραπάνω διακόπτη ώστε να υπάρξει και πάλι ζεύξη AC. 

 
 
4.2 Λειτουργία µε διπλό ίχνος 
 
 Ρυθµίστε το διακόπτη MODE (12) του κατακόρυφου ενισχυτή στη θέση DUAL, 

πιέζοντας τα µπουτόν CH1 και CH2.  Στην οθόνη εµφανίζεται η τετραγωνική 
κυµατοµορφή του σήµατος βαθµονόµησης που παρατηρήσατε προηγουµένως 
και µία οριζόντια γραµµή που αντιστοιχεί στο σήµα του καναλιού 1 (CH1), που 
είναι µηδενικό αφού στην είσοδό του δεν εφαρµόζεται κανένα σήµα.   

 
 Τώρα, συνδέστε τον δεύτερο σηµατολήπτη (probe) στην είσοδο του καναλιού 1 

(CH1) και συνδέστε την ακίδα σηµατοληψίας επίσης στην έξοδο CAL.  
Βεβαιωθείτε ότι το µπουτόν GND του καναλιού 1 (CH1) είναι πατηµένο έξω.  Με 
τα κοµβία POSITION (11/15) µετακινήστε τα δύο ίχνη ώστε η οθόνη να δείχνει το 
σήµα της βαθµονόµησης ξεχωριστά για κάθε κανάλι. 

 
 Πατήστε το µπουτόν NORM/CH2 INV.  Θα παρατηρήσετε ότι το ίχνος του 

καναλιού 2 (CH2) αναστρέφεται.   
 
 

4.3 Πρόσθεση κυµατοµορφών (ADD) 
 
 Εάν ο διακόπτης MODE (12) του κατακόρυφου ενισχυτή είναι ρυθµισµένος στη 

θέση ADD, η οθόνη απεικονίζει το αλγεβρικό άθροισµα των σηµάτων που 
εφαρµόζονται στα κανάλια 1 (CH1) και 2 (CH2).  Απεικόνιση της διαφοράς 
µεταξύ των δύο σηµάτων επιτυγχάνεται εάν το κοµβίο NORM/CH2 INV είναι 
πατηµένο, οπότε αναστρέφεται το σήµα του καναλιού 2. Για ακρίβεια στην 
απεικόνιση του αθροίσµατος ή της διαφοράς των δύο κυµατοµορφών, είναι 
απαραίτητο οι ευαισθησίες των δύο καναλιών να έχουν την ίδια τιµή η οποία 
ρυθµίζεται µε τον αντίστοιχο επιλογέα VOLTS/DIV (9/17).  Θα πρέπει επίσης η 



στάθµη αναφοράς στα δύο κανάλια να συµπίπτει και βεβαίως τα κοµβία 
VARIABLE (8/16) στο κέντρο των επιλογέων ευαισθησίας VOLTS/DIV να είναι 
γυρισµένα τέρµα δεξιά, στη θέση CAL. 

 
 
 

 
 

Πρόσθεση κυµατοµορφών 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόσθεση κυµατοµορφών µε αναστροφή της µιας (αφαίρεση) 
 
 
 
 
 



 
4.4 Λειτουργία Χ-Υ 
 
 Όταν ο περιστροφικός διακόπτης TIME/DIV (24) είναι γυρισµένος στη θέση Χ-Υ το 

κύκλωµα εσωτερικής σάρωσης αποσυνδέεται και η απόκλιση στον κατακόρυφη 
και οριζόντιο άξονα επιτυγχάνεται µέσω των εξωτερικών σηµάτων.  Το κανάλι 1 
(CH1) χρησιµοποιείται για το σήµα που οδηγεί τον άξονα Χ και το κανάλι 2 (CH2) 
χρησιµοποιείται για το σήµα που οδηγεί τον άξονα Υ.  Κατά τη λειτουργία αυτή 
όλα τα ρυθµιστικά σκανδαλισµού καθώς και ο διακόπτης MODE των 
κατακόρυφων ενισχυτών είναι ανενεργά. Με τον περιστροφικό επιλογέα 
VOLTS/DIV του καναλιού 1 (CH1) ρυθµίζεται η ευαισθησία κατά τον άξονα Χ, ενώ 
µε τον επιλογέα VOLTS/DIV του καναλιού 2 (CH2) ρυθµίζεται η ευαισθησία κατά 
τον άξονα Y.  Κατά την λειτουργία X-Y µε το ρυθµιστικό κατακόρυφης θέσης 
POSITION (15) του καναλιού 2 (CH2) επιτυγχάνεται κατακόρυφη µετακίνηση του 
ίχνους ενώ µε το ρυθµιστικό οριζόντιας θέσης POSITION (19) επιτυγχάνεται 
οριζόντια µετακίνηση του ίχνους. Το ρυθµιστικό κατακόρυφης θέσης του καναλιού 
1 (CH1) είναι απενεργοποιηµένο κατά τη λειτουργία X-Y. 

 
Η λειτουργία αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουµε τη σχέση µεταξύ 
των συχνοτήτων δύο ηµιτονικών κυµατοµορφών καθώς επίσης και τη διαφορά 
φάσεως µεταξύ τους.  Στην παρακάτω εικόνα εµφανίζεται το σχήµα που 
προκύπτει όταν ο λόγος των συχνοτήτων των δύο κυµατοµορφών είναι 3:1.  Θα 
παρατηρήσετε ότι ο αριθµός των βρόχων που εµφανίζει το σχήµα είναι ίσος µε το 
λόγο των συχνοτήτων των κυµατοµορφών.   Στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
κυµατοµορφή µε τη µικρότερη συχνότητα έχει εισαχθεί στο κανάλι 2 (CH2) και 
αυτή µε τη µεγαλύτερη στο κανάλι 1 (CH1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Στην εικόνα που ακολουθεί εµφανίζεται το σχήµα που προκύπτει όταν στο κανάλι 
1 εισάγεται µία ηµιτονική κυµατοµορφή µε συχνότητα 40 Ηz και στο κανάλι 2 µία 
ηµιτονική κυµατοµορφή µε συχνότητα 160 Ηz.  Θα παρατηρήσετε και πάλι ότι ο 
αριθµός των βρόχων είναι ίσος µε τον λόγο των δύο συχνοτήτων  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώστε ότι για να υπάρχει σταθερή απεικόνιση στην οθόνη είναι απαραίτητο ο 
λόγος των δύο συχνοτήτων να παραµένει σταθερός, δηλαδή δεν θα πρέπει να 
υπάρχει ολίσθηση στις δύο συχνότητες. 
 

 
 
4.5 Σκανδαλισµός 
  
 Ο σωστός σκανδαλισµός είναι ουσιώδους σηµασίας για την αποδοτική λειτουργία 

ενός παλµογράφου. Ο κάθε χρήστης παλµογράφου πρέπει να εξοικειωθεί 
πλήρως µε τις λειτουργίες σκανδαλισµού και τις σχετικές διαδικασίες. 
 
(1) Επιλογές και λειτουργία του διακόπτη TRIGGER SOURCE (28)   
 
 Για να έχουµε ένα σταθεροποιηµένο σήµα στην οθόνη πρέπει το 

απεικονιζόµενο σήµα ή κάποιο άλλο σήµα που έχει κάποια χρονική σχέση µε 
το απεικονιζόµενο σήµα να εφαρµοστεί στο κύκλωµα σκανδαλισµού.  Με 
τον διακόπτη TRIGGER SOURCE επιλέγεται η πηγή του σήµατος 
σκανδαλισµού. 



 
CH1 : Στη θέση αυτή η πηγή σκανδαλισµού είναι αποκλειστικά το σήµα 

που εφαρµόζεται στο κανάλι 1.  
 
CH2 : Στη θέση αυτή η πηγή σκανδαλισµού είναι αποκλειστικά το σήµα 

που εφαρµόζεται στο κανάλι 2.  
 
ALT : Στη θέση αυτή το σήµα σκανδαλισµού λαµβάνεται εναλλάξ από το 

CH1 και CH2. 
 
LINE: Στην περίπτωση αυτή σαν σήµα συγχρονισµού χρησιµοποιείται το 

σήµα της τάσης δικτύου µε την οποία τροφοδοτείται ο παλµογράφος.  
Η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική όταν το µετρούµενο σήµα έχει 
κάποια σχέση µε τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας, όπως π.χ. 
σε µετρήσεις θορύβου χαµηλής στάθµης ηχητικών συσκευών, 
κυκλωµάτων θυρίστορ κ.λ.π. 

 
EXT : Η κυµατοµορφή σκανδαλίζεται από ένα εξωτερικό σήµα που 

εφαρµόζεται στην υποδοχή εξωτερικού σκανδαλισµού EXT INPUT 
(32).  Στην περίπτωση αυτή η συχνότητα του εξωτερικού σήµατος 
πρέπει να έχει κάποια περιοδική σχέση αναφορικά µε το 
µετρούµενο σήµα. ∆εδοµένου ότι το µετρούµενο σήµα δεν 
χρησιµοποιείται για τον σκανδαλισµό, η απεικονιζόµενη 
κυµατοµορφή έχει λιγότερη εξάρτηση από το µετρούµενο σήµα 

 
 

(2) Λειτουργία του διακόπτη SWEEP MODE (22) 
 
 Ο διακόπτης αυτός χρησιµοποιείται για την επιλογή της ζεύξης του σήµατος 

σκανδαλισµού προς το κύκλωµα σκανδαλισµού ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά του µετρουµένου σήµατος. 

   
AUTO : Στη θέση αυτή η σάρωση είναι συνεχής µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζεται στην οθόνη η οριζόντια γραµµή αναφοράς ακόµη και 
εάν δεν υπάρχει σήµα.   

 
NORM : Στη θέση αυτή σάρωση γίνεται (και εποµένως κυµατοµορφή 

εµφανίζεται στην οθόνη) µόνον εάν υπάρχει κάποιο σήµα 
σκανδαλισµού.  Εάν η συχνότητα του σήµατος εισόδου είναι 
χαµηλότερη από 25Hz, δεν εµφανίζεται κυµατοµορφή στην οθόνη 
παρ΄ όλον που θεωρητικά υπάρχει σήµα σκανδαλισµού. 

 
LOCK: Στη θέση αυτή εµφανίζεται σταθερά το σήµα χωρίς να απαιτείται 

ρύθµιση της στάθµης σκανδαλισµού 



 
SINGLE: Η θέση αυτή χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µίας µόνο 

σάρωσης.  Για να ενεργοποιηθεί η σάρωση, είναι απαραίτητο να 
έχει πιεστεί το µπουτόν RESET, οπότε µόλις εµφανιστεί σήµα 
σκανδαλισµού θα υπάρξει µία µόνο σάρωση.  Εάν είναι 
επιθυµητή και άλλη σάρωση, θα πρέπει να πιεστεί το µπουτόν 
RESET ξανά. 

 
TV-V : 
 και 
TV-H  

Η ζεύξη αυτή χρησιµοποιείται κατά την παρακολούθηση σηµάτων 
τηλεόρασης. Το σήµα σκανδαλισµού λαµβάνεται από το κύκλωµα 
διαχωρισµού συγχρονισµού του τηλεοπτικού σήµατος.  Το 
κύκλωµα διαχωρισµού επιλέγει σαν σήµα συγχρονισµού το σήµα 
που χρησιµοποιείται για σκανδαλισµό της σάρωσης.  Έτσι, το 
σήµα VIDEO µπορεί να απεικονισθεί µε µεγάλη σταθερότητα.  Στη 
θέση TV-V η σάρωση συγχρονίζεται µε το κατακόρυφο σήµα 
συγχρονισµού του σύνθετου σήµατος VIDEO της τηλεόρασης, ενώ 
στη θέση TV-H η σάρωση συγχρονίζεται µε το οριζόντιο σήµα 
συγχρονισµού του σύνθετου σήµατος VIDEO.  Η λειτουργία αυτή 
ενεργοποιείται όταν είναι πιεσµένο το µπουτόν TV / NORM του 
διακόπτη COUPLING. 

 
 
(3) Λειτουργία του διακόπτη COUPLING  
 

Ο διακόπτης αυτός επιλέγει εάν η ζεύξη του σήµατος σκανδαλισµού θα είναι 
DC (σήµα µε πιθανώς συνεχή συνιστώσα) ή AC (σήµα από το οποίο έχει 
αφαιρεθεί η συνεχής συνιστώσα). 
 

 
4.6 Βαθµονόµηση των σηµατοληπτών (PROBE) 
 
Ο σηµατολήπτης (PROBE) ενός παλµογράφου είναι ουσιαστικά ένας υποβιβαστής 
ευρείας περιοχής.  Για να µην έχει η απεικονιζόµενη κυµατοµορφή παραµορφώσεις 
οφειλόµενες στον σηµατολήπτη πρέπει να γίνει αντιστάθµιση φάσης πριν από την 
χρήση του.  Η αντιστάθµιση γίνεται ως εξής: 
 
1. Συνδέουµε το σηµατολήπτη σε ένα από τα κανάλια εισόδου και γυρίζουµε τον 

αντίστοιχο επιλογέα ευαισθησίας VOLTS/DIV στην θέση 10 mV. 
 
2. Συνδέουµε το άκρο του σηµατολήπτη στην έξοδο βαθµονόµησης του 

παλµογράφου. 
 
3. Ρυθµίζουµε τον σηµατολήπτη για λειτουργία 1:10 µε τον µικροδιακόπτη που 

βρίσκεται στο κυρίως σώµα του.  



 
4. Παρακολουθώντας την κυµατοµορφή στην οθόνη, ρυθµίζουµε µε ένα 

κατσαβιδάκι τη βίδα στην βάση του σηµατολήπτη ώστε η εικονιζόµενη 
κυµατοµορφή να είναι απόλυτα τετραγωνική. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Η εικόνα 4-6-1 παρακάτω δείχνει τη σωστή ρύθµιση, ενώ οι εικόνες 4-6-2 και 4-6-3 
δείχνουν κακές ρυθµίσεις.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Σωστή Ρύθµιση Κακή Ρύθµιση Κακή Ρύθµιση 
Εικόνα 4-6-1 Εικόνα 4-6-2 Εικόνα 4-6-3 

µ÷ÕûÔª¼þ
Βίδα Ρύθµισης 
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4.7.  Μετρήσεις 
 
4.7.1. Απεικονίσεις / Μετρήσεις Τάσεων  
 
Σαν γενικό κανόνα, πρίν προβήτε σε µετρήσεις τάσεων, βεβαιωθήτε ότι το κοµβίο 
συνεχούς µεταβολής ευαισθησίας και για τους δύο κατακόρυφους ενισχυτές είναι 
γυρισµένο τέρµα δεξιά. 
 
∆οθέντος ότι ένα ηλεκτρικό σήµα µπορεί να περιλαµβάνει και συνεχή και 
εναλλασόµενη συνιστώσα, διακρίνουµε δύο τρόπους απεικόνισης / µέτρησης. 
 
Α)   Απεικόνιση / µέτρηση συνθέτων σηµάτων 
 
Για την απεικόνιση και µέτρηση συνθέτων σηµάτων (δηλ. αυτών που περιέχουν και 
συνεχή και εναλλασσόµενη  συνιστώσα) επιλέγξτε ζεύξη DC στον κατακόρυφο 
ενισχυτή που χρησιµοποιείτε (CH1 ή  CH2) και ρυθµίστε την ευαισθησία του (µε τον 
περιστροφικό διακόπτη VOLTS/DIV) ώστε να εµφανίζεται ολόκληρο το σήµα (καθ’ 
ύψος) στην οθόνη.   
 
 
Εάν θέλετε να µετρήσετε τη στάθµη σε κάποιο σηµείο της κυµατοµορφής, 
  

1. Πιέστε µέσα το µπουτόν GND (µηδενίζοντας το σήµα εισόδου) για να καθορίσετε 
το  επίπεδο αναφοράς στην οθόνη.  Για περισσότερη ευκολία στις µετρήσεις 
µετακινήστε το ίχνος που εµφανίζεται στην οθόνη (µία οριζόντια γραµµή) µε τη 
βοήθεια του κοµβίου POSITION ώστε να συµπέσει µε µία από τις οριζόντιες 
γραµµές του πλεγµατος της οθόνης. 

2. Πιέστε έξω το µπουτόν GND.  Στην οθόνη εµφανίζεται η πλήρης κυµατοµορφή. 
3. Κάνοντας χρήση των διαγραµµίσεων του πλεγµατος και θεωρώντας σαν 

µονάδα µέτρησης µία µεγάλη υποδιαίρεση, µετρήστε την κατακόρυφη 
απόσταση από τη στάθµη αναφοράς  µέχρι το σηµείο της κυµατοµορφής του 
οποίου θέλετε να µετρήσετε τη στάθµη.  Για διευκόλυνση στη λήψη σωστών 
µετρήσεων, µετακινήστε την κυµατοµορφή δεξιά ή αριστερά µε το κοµβίο 
POSITION του οριζόντιου ενισχυτή, ώστε το σηµείο της κυµατοµορφής που 
θέλετε να µετρήσετε να συµπέσει µε τον κεντρικό κατακόρυφο άξονα του 
πλέγµατος που φέρει και µικρές υποδιαιρέσεις (ανά 0.2 µιας µεγάλης 
υποδιαίρεσης). 

4. Πολλαπλασιάστε την απόσταση που µετρήσατε στο παραπανω βήµα µε την 



ένδειξη του περιστροφικού διακόπτη VOLTS/DIV.  Το αποτέλεσµα δίνει την 
τάση του συγκεκριµένου σηµείου της κυµατοµορφής σε σχέση µε τη µηδενική 
τάση αναφοράς. 

5. Κατ’ ανάλογο τρόπο µπορείτε να µετρήσετε την τάση µεταξύ δύο διαφορετικών 
σηµείων της κυµατοµορφής, µε µόνη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή δεν 
είναι απαραίτητο να βρήτε τηε στάθµη αναφοράς.  Απλά µετρήστε την 
κατακόρυφη απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων και πολλαπλασιάστε την µε την 
ένδειξη του περιστροφικού διακόπτη VOLTS/DIV. 

6. Εάν η κυµατοµορφή περιέχει µόνον συνεχή συνιστώσα το ίχνος της στην οθόνη 
εµφανίζεται σαν µία οριζόντια γραµµή.  Στην περίπτωση αυτή η στάθµη του 
σήµατος µπορεί να µετρηθεί µόνον σε σχέση µε την µηδενική τάση αναφοράς.  

 
Β)   Απεικόνιση / µέτρηση εναλλασσόµενων σηµάτων 
 
Εάν θέλετε να απεικονίσετε στην οθόνη µόνον το εναλλασσόµενο µέρος ενός σύνθετου 
σήµατος, επιλέξτε ζεύξη ΑC στον κατακόρυφο ενισχυτή που χρησιµοποιείτε (CH1 ή  
CH2) και ρυθµίστε την ευαισθησία του (µε τον περιστροφικό διακόπτη VOLTS/DIV) 
ώστε να εµφανίζεται ολόκληρο το σήµα (καθ’ ύψος) στην οθόνη.  Επιλέγοντας ζεύξη 
AC αφαιρείται η συνεχής συνιστώσα του σήµατος και έτσι είναι δυνατή η απεικόνιση 
σηµάτων που έχουν πολύ µικρή εναλλασσόµενη συνιστώσα σε σχέση µε την συνεχή 
(όπως π.χ. η κυµάτωση στην τάση εξόδου ενός τροφοδοτικού).  Οι µετρήσεις τάσεων 
στην περίπτωση αυτή γίνονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται 
παραπάνω. 
 
 
4.7.2. Μετρήσεις χρονικών διαστηµάτων και συχνότητας 
 
Για να µετρήσετε χρονικά διαστήµατα ή τη συχνότητα ενός περιοδικού σήµατος, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 
 

1. Γυρίστε το κοµβίο συνεχούς µεταβολής του χρόνου σάρωσης τέρµα δεξιά, στη 
θέση CAL. 

2. Γυρίστε τον επιλογέα SEC/DIV στην κατάλληλη θέση ώστε να εµφανίζονται στην 
οθόνη τρείς ή τέσσερις επαναλήψεις της περιοδικής κυµατοµορφής.  
Σταθεροποιήστε την κυµατοµορφή µε κατάλληλες επιλογές του σήµατος 
σκανδαλισµού. 

3. Χρησιµοποιώντας σαν µονάδα µέτρησης µία µεγάλη υποδιαίρεση, µετρήστε την 
οριζόντια απόσταση µεταξύ αντίστοιχων σηµείων σε δύο διαδοχικούς κύκλους 



του περιοδικού σήµατος (π.χ. µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων κορυφής).  Εάν 
χρειασθεί µπορείτε να µετακινήσετε την κυµατοµορφή πάνω-κάτω, ώστε τα 
σηµεία αυτά να συµπέσουν µε τον οριζόντιο άξονα που φέρει και µικρές 
υποδιαιρέσεις (ανά 0.2 µιας µεγάλης υποδιαίρεσης). 

4. Πολλαπλασιάστε την απόσταση  που µετρήσατε µε την ένδειξη του 
περιστροφικού διακόπτη SEC/DIV.  Το αποτέλεσµα Τ αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των δύο αντιστοίχων διαδοχικών σηµείων (π.χ. 
κορυφών) της κυµατοµορφής. 

5. Η συχνότητα F του περιοδικού σήµατος δίνεται από τη σχέση F= 1 / T 

 
Κατ’ ανάλογο τρόπο µπορείτε να µετρήσετε το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 
οποιωνδήποτε διαφορετικών σηµείων µιάς κυµατοµορφής, π.χ. το χρονικό διάστηµα 
µεταξύ των σηµείων Α και Β που αντιστοιχεί στο χρόνο ανύψωσης µιας τετραγωνικής 
κυµατοµορφής, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί.  Ο χρόνος 
ανύψωσης είναι η οριζόντια απόσταση µεταξύ των σηµείων Α και Β εκφρασµένη σε 
µονάδες χρόνου, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 ∆ιαµόρφωση Ζ 
 
∆ιαµόρφωση Ζ είναι η λειτουργία µε την οποία η φωτεινότητα της δέσµης ελέγχεται 
µέσω ενος εξωτερικού σήµατος το οποίο εισάγεται στην είσοδο που σηµειώνεται σαν 
Ζ-AXIS INPUT, στο πίσω µέρος της συσκευής.  Η φωτεινότητα της δέσµης είναι 
αντιστρόφως ανάλογη της στάθµης του σήµατος, δηλαδή όσο πιο µεγάλη η τάση 
είσόδου τόσο πιό αχνό το ίχνος.  Η µέγιστη επιτρεπόµενη τάση εισόδου είναι 50 V 
(DC+ACpeak) και η µέγιστη συχνότητα απόκρισης 5 ΜΗz 
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