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ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ LUYANG YB43280 
 

 

Γενικές πληροφορίες 
 

 

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 
20ns ανά υποδιαίρεση. Ο παλµογράφος χρησιµοποιεί καθοδική λυχνία 6in 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. 

(Το παραπάνω κείµενο προέρχεται από το εγχειρίδιο οδηγιών  χρήσης του κατασκευαστή) 
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Βασικά κουµπιά του παλµογράφου 
 
 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ MAIN-VERTICAL 

1. Κουµπιά INTENSITY, FOCUS, POSITION (VERTICAL) 
 

•••• INTENSITY 
Μεταβάλλει την φωτεινότητα της δέσµης στην οθόνη του 
παλµογράφου. 
 

• FOCUS 
Ελέγχει την εστίαση της δέσµης στην οθόνη. 

 
• POSITION (VERTICAL) 

Κουµπιά µετατόπισης της δέσµης κατά τον 
άξονα Υ (κατακόρυφη διεύθυνση) για τα 
κανάλια CH1 και CH2 αντίστοιχα. 
 

2. Κουµπιά MODE 
 

•••• CH1 
Όταν το κουµπί είναι πατηµένο, εµφανίζεται µόνον  το σήµα του καναλιού CH1. 

  
•••• CH2 

Όταν το κουµπί είναι πατηµένο, εµφανίζεται µόνον  το σήµα του καναλιού CH2. 
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•••• 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 κουµπιού CH2 
INVERT/NORM ) επιτυγχάνεται αφαίρεση. 

 

3. Κουµπιά x5 MAG 
Αυξάνει την ευαισθησία του κατακόρυφου άξονα 5 φορές όταν είναι πιεσµένο. 

 

4. Κουµπί VOLTS/DIV  
Αποτελείται από δύο οµοαξονικά κουµπιά. Όταν θέλουµε να 
µετρήσουµε το πλάτος του σήµατος, το εσωτερικό κουµπί πρέπει να 
είναι κλειδωµένο τέρµα δεξιά (όταν το περιστρέφουµε δεξιά στο 
τέρµα ακούγεται ένα χαρακτηριστικό κλικ) 
Το εξωτερικό κουµπί, ανάλογα στη θέση που θα τεθεί, µας δείχνει 
τη τάση που αντιστοιχεί σε κάθε τετραγωνάκι της οθόνης του 
παλµογράφου. 

 

5. Κουµπί GND,  AC-DC 
Το κουµπί GND, όταν είναι πατηµένο γειώνει το (κατακόρυφο) 
σήµα της εισόδου. 
Το κουµπί AC-DC, είναι για την επιλογή του σήµατος εισόδου. 
∆ηλαδή πρέπει να είναι πατηµένο για εναλλασσόµενο σήµα και 
απάτητο για συνεχές σήµα.  

ΠΕΡΙΟΧΗ HORIZONTAL 

1. Κουµπί POSITION (HORIZONTAL)  
Μετακινεί τη δέσµη κατά τον άξονα Χ (οριζόντια 
διεύθυνση). 

 

2. Κουµπί LEVEL 
Επιλέγει τη στάθµη του σήµατος πάνω από την οποία 

 επιτυγχάνεται σκανδαλισµός. 
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3. Κουµπιά SWEEP MODE  
 
Επιλέγει τον τρόπο σάρωσης 
 

•••• AUTO και NORM  
Όταν το κουµπί AUTO  είναι πατηµένο τότε η 
σάρωση είναι συνεχής ανεξάρτητα αν υπάρχει 
σήµα  σκανδαλισµού. 
Όταν το κουµπί NORM  είναι πατηµένο τότε 
ενεργοποιείται η σάρωση µόνον εάν υπάρχει 
σήµα σκανδαλισµού που ξεπερνάει µία  
προρρυθµισµένη στάθµη.  
Η στάθµη αυτή ρυθµίζεται µέσω του κουµπίου 
LEVEL . 
Όταν τα κουµπιά AUTO  και NORM  είναι πατηµένα µαζί (θέση LOCK ) τότε η 
κυµατοµορφή εµφανίζεται σταθερά στην οθόνη χωρίς ρύθµιση της στάθµης 
σκανδαλισµού. 
Όταν τα κουµπιά AUTO  και NORM  δεν είναι πατηµένα (θέση SINGLE ) τότε ο 
παλµογράφος χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µίας µόνο σάρωσης. Στη θέση αυτή 
πιέζοντας τον κουµπί 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 κουµπί RESET ξανά. 
 

• SLOPE 
Επιλέγει την κλίση του σήµατος σκανδαλισµού, δηλαδή εάν η κυµατοµορφή θα 
ξεκινάει από το θετικό τµήµα της ή από το αρνητικό. 

 
• TRIG’ D 

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

 

4. Κουµπί SEC/DIV 
Αποτελείται και αυτό από δύο οµοαξονικά κουµπιά. Το εξωτερικό 
κουµπί, ανάλογα σε ποια θέση είναι τοποθετηµένο µας καθορίζει 
την οριζόντια κλίµακα του χρόνου, ανά τετράγωνο της οθόνης του 
παλµογράφου. Αν για παράδειγµα, µετράµε µια ηµιτονοειδή 
κυµατοµορφή και µια πλήρης µεταβολή της κυµατοµορφής 
καταλαµβάνει 2 τετράγωνα ενώ το κουµπί είναι στη θέση 0.5ms, 
όπως στο διπλανό σχήµα, τότε η περίοδος της κυµατοµορφής είναι:  
2 x 0.5ms = 1ms 

 

5. Κουµπί x10 MAG 
Κουµπί µεγέθυνσης χρονικής βάσης. Όταν είναι πιεσµένο, µεγεθύνει τη 
χρονική βάση του απεικονιζόµενου σήµατος κατά 10 φορές. 

 



∆ελλατόλας Στέλιος 
2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου 

7 

6. Κουµπιά TRIGGER SOURCE (Σκανδαλισµός) και COUPLING 
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). 

Όταν είναι πιεσµένα και τα δύο κουµπιά, 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 

 
• 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. 

 
• TV NORM 

Χρησιµοποιείται για γενικές εφαρµογές TV : Χρησιµοποιείται για απεικόνιση σηµάτων 
τηλεόρασης σε συνδυασµό µε τα κουµπιά TV-V και TV-H 
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Εύρεση δέσµης (χωρίς σήµα εισόδου) 
 

1. Ανάψτε τον παλµογράφο. 
 

2. Γυρίστε τα κουµπιά INTENSITY – FOCUS - POSITION  στο µέσον της διαδροµής. 
 
3. Πατήστε στο SWEEP MODE τον διακόπτη AUTO . 
 
4. Τοποθετήστε τον ρυθµιστή SEC/DIV σε µια οποιαδήποτε θέση µεταξύ 20 ms έως .2s, για να 

δείτε µια κηλίδα να σαρώνει την οθόνη ή από 2ms έως 1µs, για να δείτε µια γραµµή. 
 

5. Στο TRACE ROTATION  περιστρέφουµε µε το κατσαβίδι για να είναι η γραµµή παράλληλη 
µε τις γραµµές του πλέγµατος της οθόνης. 

 
 

Βαθµονόµηση σηµατοληπτών 
 
Όπως στο εγχειρίδιο οδηγιών στη σελίδα 13 
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Σύνδεση µε γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων  
Παρατήρηση και µετρήσεις ηµιτονοειδούς κυµατοµορφής 
 

Ρυθµίζουµε τον παλµογράφο όπως πριν για να δούµε δέσµη. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
 

 
1. Πατάµε το κουµπί POWER στη γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων και περιµένουµε λίγο 

για να προθερµανθεί. 
2. Συνδέουµε το οµοαξονικό καλώδιο στη θέση SIGNAL OUT . 
3. Το περιστρεφόµενο κουµπί AMPLITUDE  (στάθµη σήµατος εξόδου) το τοποθετούµε στο 

µέσο της διαδροµής. 
4. Το κουµπί DC OFFSET (µετατόπιση στάθµης) το τοποθετούµε στο OFF (τέρµα αριστερά). 
5. Επιλέγουµε συχνότητα σήµατος, µε το κουµπί FREQUENCY RANGE  (επιλογή x 1Κ) και 

περιστρέφουµε το περιστροφικό κουµπί (αριστερά) στη θέση 1.0 έτσι ώστε να έχουµε 
συχνότητα 1000Hz.  



∆ελλατόλας Στέλιος 
2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου 

10 

6. Συνδέουµε το κόκκινο κροκοδειλάκι µε τη µύτη του σηµατολήπτη (CH1) του παλµογράφου 
και τα µαύρα κροκοδειλάκια µεταξύ τους.  

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 
 

Επιλέγουµε στο παλµογράφο: 
 

1. VOLTS/DIV  στη θέση 10V και κεντρικό κουµπί κλειδωµένο δεξιά. 
 
2. SEC/DIV από 1ms έως .1 ms 

 
3. Πατάµε στη περιοχή MODE , το CH1. 

 
4. Πατάµε το κουµπί AC.  

 
5. Επιλέγουµε είδος κυµατοµορφής πατώντας το κατάλληλο κουµπί (ηµιτονοειδή) στη 

γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων και έχουµε σήµα.  
 

6. Τώρα βλέπουµε κυµατοµορφή στη οθόνη του παλµογράφου. 
 
 

Σταθεροποίηση κυµατοµορφής. 
 
Περιστρέφουµε αργά τον διακόπτη LEVEL  (επιπέδου σκανδαλισµού) η κλειδώνουµε τη 
κυµατοµορφή πατώντας τους διακόπτες AUTO  και NORM µαζί στο SWEEP MODE. 

 
 

Παρατηρήστε 
 

 Πατήστε στο SWEEP MODE το κουµπάκι SLOPE. 
 Πατήστε τα κουµπάκια x5 MAG και x10 MAG. 
 Αλλάξετε τη στάθµη του σήµατος στη γεννήτρια ακ. συχνοτήτων (AMPLITUDE ). 
 Πατήστε τα κουµπάκια να αλλάξετε κυµατοµορφή. 
 Αλλάξετε την συχνότητα. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΙΑΣ AC ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 
 

1. Εφαρµόζουµε την κυµατοµορφή που θέλουµε να µετρήσουµε στην είσοδο του 
παλµογράφου. 

 
2. Πατάµε το κουµπί AC. (Προσοχή το κουµπί GND δεν το πατάµε). 

 
3. Μετράµε τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν στην τιµή «από κορυφή σε 

κορυφή» της κυµατοµορφής. 
 

4. Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό των τετραγώνων µε την ένδειξη του κουµπιού 
VOLTS/DIV . Έτσι έχουµε την τιµή «από κορυφή σε κορυφή» της 
κυµατοµορφής.  

 
 Παράδειγµα 
Έστω ότι ο παλµογράφος έχει τεθεί στα 10 VOLTS/DIV και το σήµα από τη µια κορυφή του ως την 
άλλη είναι τρία τετράγωνα. Η τιµή V (p-p) του σήµατος είναι: 10x3=30 Volts. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 
 

Η περίοδος Τ είναι το αντίστροφο της συχνότητας. Έτσι εάν γνωρίζουµε την περίοδο µιας 
κυµατοµορφής µπορούµε να υπολογίσουµε τη συχνότητα.  
 
Για να µετρήσουµε την περίοδο µιας AC κυµατοµορφής: 
 
1. Μετράµε τον αριθµό των τετραγώνων από την αρχή µέχρι το τέλος µιας περιόδου της 

κυµατοµορφής, κατά την οριζόντια κατεύθυνση. 
 
2. Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό των τετραγώνων µε την ένδειξη TIME/DIV  και έτσι 

έχουµε την περίοδο της κυµατοµορφής. 
 

Για να µετρήσουµε συνεχή τάση DC: 

 
1. Απενεργοποιούµε το κουµπί GND (όχι πατηµένο). 
 
2. Φέρνουµε τη δέσµη στο µέσον της οθόνης ή και σε άλλη θέση αν επιθυµούµε και την 

σηµειώνουµε. 
 

3. Πατάµε το κουµπί AC-DS στη θέση DC. 
 

4. Μετράµε τον αριθµό των τετραγώνων που είναι πάνω (θετική τάση) ή κάτω (αρνητική 
τάση) από τη αρχική θέση που είχαµε σηµειώσει στο βήµα 2. 

 
5. Πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό των τετραγώνων µε την ένδειξη του διακόπτη 

VOLTS/DIV . Έτσι έχουµε την τιµή της τάσης που θέλουµε να µετρήσουµε. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Συνδέουµε δύο γεννήτριες συχνοτήτων στα κανάλια εισόδου του παλµογράφου (CH1 και 
CH2). 

 
2. Επιλέγουµε στον παλµογράφο: 
 

(ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΞΩ)  
 
•••• Στο SWEEP MODE ενεργοποιούµε το AUTO . 
•••• Το κουµπί VOLTS/DIV  το γυρνάµε στα 5V και στα δύο κανάλια. (Εσωτερικοί 

διακόπτες κλειδωµένοι δεξιά). 
•••• Το κουµπί SEC/DIV το γυρνάµε στα 2ms. Εσωτερικός διακόπτης κλειδωµένος δεξιά.  

 
3. Επιλέγουµε στις γεννήτριες: 

 
• Συχνότητα, έστω 800Hz (περιστροφικό κουµπί στα .8 και FREQUENCY RANGE  στο 

x1K)  
• Το κουµπί AMPLITUDE  το τοποθετούµε στο µέσο της διαδροµής. (Στάθη σήµατος 

εξόδου) 
• DC OFFSET στο OFF. 
• Πατάµε τα κουµπιά της ηµιτονοειδούς καµπύλης και έχουµε σήµα εξόδου και βλέπουµε 

τις καµπύλες στην οθόνη.  
• Επιλέγοντας στη περιοχή MODE , CH1 ή CH2 ρυθµίζουµε το κάθε σήµα από κάθε 

γεννήτρια, περιστρέφοντας το κουµπί AMPLITUDE  σε κάθε γεννήτρια χωριστά ώστε 
να έχουν το ίδιο πλάτος. 

• Στη περιοχή MODE  επιλέγουµε ADD για τα CH1 και CH2 (έξω και τα δύο κουµπιά) 
• Περιστρέφουµε απαλά το διακόπτη ρύθµισης της συχνότητας στη µια γεννήτρια και 

βλέπουµε στην οθόνη του παλµογράφου το διακρότηµα. 
 
 

Επίδειξη του φαινοµένου της επαγωγής 
 

Με πηνία 
 

• Συνδέουµε δύο πηνία των 300σπ και 600σπ σε σειρά µε το παλµογράφο. (Η σύνδεση µε 
το σηµατολήπτη γίνεται αν ξεβιδώσουµε τις µπόρνες στα πηνία) 

• Ρυθµίζουµε το κουµπί VOLTS/DIV  στα 50 mV ή στα .1V  
• Ρυθµίζουµε το κουµπί SEC/DIV στα 50ms ή στα .1s ώστε να βλέπουµε µια κηλίδα να 

σαρώνει την οθόνη. 
• Στη περιοχή SWEEP MODE ενεργοποιούµε το κουµπί AUTO . 
• Με το διακόπτη POSITION  (στη περιοχή VERTICAL ) µεταφέρουµε τη τροχιά της 

κηλίδας στο µέσο της οθόνης.  
• Πλησιάζουµε ένα ευθύγραµµο µαγνήτη στο ένα πηνίο και βλέπουµε την κατακόρυφη 

µετατόπιση της κηλίδας. 
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• Κρατάµε ακίνητο τον µαγνήτη µέσα στο πηνίο.  
• Αποµακρύνουµε τον µαγνήτη από το πηνίο. 

 
Επαναλαµβάνουµε µε µικρότερη - µεγαλύτερη ταχύτητα και µε τον µαγνήτη ανάποδα. Σε 
κάθε περίπτωση καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας. Αφού βάλουµε τον µαγνήτη στο 
εσωτερικό του πηνίου των 300σπ τον τραβάµε απότοµα και εκτιµούµε το µέγεθος της 
µετατόπισης της κηλίδας. Επαναλαµβάνουµε µε το πηνίο των 600σπ και µε την ίδια 
περίπου ταχύτητα και συγκρίνουµε την νέα µετατόπιση µε την προηγούµενη. 

 

Με τον εργαστηριακό κινητήρα (τον χρησιµοποιούµε ως γεννήτρια) 
 

Συνδέουµε την γεννήτρια στο CH1.  
 

• Ρυθµίζουµε στο παλµογράφο: 
• Στη περιοχή MODE  ενεργοποιούµε το CH1. 
• Στη περιοχή SWEEP MODE  ενεργοποιούµε το AUTO . 
• Το κουµπί VOLTS/DIV  το γυρνάµε στα .2V. 
• Το κουµπί SEC/DIV το γυρνάµε στα .2ms. 
• Ενεργοποιούµε το κουµπί AC (στη περιοχή VERTICAL  για το CH1). 

 
Περιστρέφουµε τον κινητήρα και παρατηρούµε την κυµατοµορφή στην οθόνη. Επειδή δεν 
έχουµε σταθερή συχνότητα η κυµατοµορφή συνεχώς αλλάζει. 

 

Αµοιβαία επαγωγή 
 

Θα χρησιµοποιήσουµε τον παλµογράφο, δυο πηνία 300σπ, το τροφοδοτικό, τον ροοστάτη 
100Ω-40W, ένα διακόπτη, 5 καλώδια µε µπανάνες, και τον σιδερένιο πυρήνα για τα πηνία. 
 
Τοποθετούµε τα δύο πηνία το ένα δίπλα στο άλλο να ακουµπάνε µε παράλληλους τους 
άξονες τους. 
 
Συνδέουµε το ένα πηνίο στο παλµογράφο στο CH1 και ρυθµίζουµε: 
 
• Στη περιοχή MODE  ενεργοποιούµε το CH1. 
• Στη περιοχή SWEEP MODE  ενεργοποιούµε το AUTO . 
• Το κουµπί VOLTS/DIV  το γυρνάµε στα 10mV. 
• Το κουµπί SEC/DIV το γυρνάµε στα 1s. 
• Ενεργοποιούµε το κουµπί AC (στη περιοχή VERTICAL  για το CH1). 

 
Με συνεχή τάση 
 
• Συνδέουµε το άλλο πηνίο στο τροφοδοτικό στη παροχή 0...20V/6A σε σειρά µε τον 

ανοικτό διακόπτη και τον ροοστάτη. 
• Ρυθµίζουµε τη τάση στα 3-4V (όχι περισσότερο γιατί θα πέσει η ασφάλεια του 

τροφοδοτικού. Αν πάλι πέσει πατάµε το κουµπί RESET στο τροφοδοτικό). 
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• Γυρνάµε τον διακόπτη στο ροοστάτη δεξιά ή αριστερά (αναλόγως πώς έχω συνδέσει 
τον ροοστάτη έτσι ώστε να έχω µέγιστο ρεύµα). 

• Κλείνουνε και ανοίγουµε τον διακόπτη του κυκλώµατος και παρατηρούµε στην οθόνη 
την µετατόπιση της κηλίδας. 

• Περιστρέφουµε τον διακόπτη του ροοστάτη γρήγορα και παρατηρούµε την οθόνη του 
παλµογράφου.  

• Τοποθετούµε τον σιδερένιο πυρήνα µέσα στο πηνίο και επαναλαµβάνουµε. 
 

 Με εναλλασσόµενη τάση 
 

• Βγάζουµε τον σιδερένιο πυρήνα. 
• Ανοίγουµε το διακόπτη του κυκλώµατος.  
• Γυρνάµε τον ροοστάτη στο µέσο της διαδροµής.  
• Συνδέουµε στην παροχή του τροφοδοτικού 6,3V/8A.  
• Το κουµπί SEC/DIV το γυρνάµε στα 5ms. 
• Κλείνουνε και ανοίγουµε τον διακόπτη του κυκλώµατος και παρατηρούµε στην οθόνη 

την κυµατοµορφή. 
• Με τη ρύθµιση του επιπέδου σκανδαλισµού (κουµπί LEVEL ) πετυχαίνουµε σχετική 

ακινητοποίηση της κυµατοµορφής. 
• Το κουµπί VOLTS/DIV  το γυρνάµε στα .2V, τοποθετούµε τον σιδερένιο πυρήνα και 

κλείνουµε τον διακόπτη και παρατηρούµε την οθόνη του παλµογράφου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 


