ΕΚΦΕ Νέαο Φηιαδέιθεηαο

Οδεγίεο γηα ηνλ αξρηθό έιεγρν
ηωλ παικνγξάθωλ ΥΒ43280 θαη ηωλ
γελλεηξηώλ ζπρλνηήηωλ ΥΒ16200
ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο LUYANG
Γηα ηνλ αξρηθό έιεγρν ηωλ παξαπάλω ζπζθεπώλ ζαο πξνηείλνπκε λα αθνινπζεζεί ε παξαθάηω
δηαδηθαζία.
1.
Σπλδένπκε ην «ζεη» παικνγξάθνο – δύν γελλήηξηεο κε ηελ ηξνθνδνζία (220V) ρωξίο
θακία ζύλδεζε κεηαμύ γελλεηξηώλ θαη παικνγξάθνπ.
2.
Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηηο ζπζθεπέο παηώληαο ην δηαθόπηε κπνπηόλ POWER ηωλ
ζπζθεπώλ (αλάβεη θόθθηλν LED πάλω από ηνλ δηαθόπηε).
Έιεγρνο ζάξωζεο ζηνλ παικνγξάθν
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αλεβάδνπκε (λα κελ είλαη παηεκέλνη) ηνπο δηαθόπηεο κπνπηόλ ηνπ παικνγξάθνπ.
“Παηάκε” ηνλ δηαθόπηε AUTO ηνπ πάλει HORIZONTAL (SWEEP MODE).
Σηέθνπκε ηα θνκβία INTENSITY, FOCUS θαη POSITION ηνπ πάλει VERTICAL (θαη
ηα δύν) ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε.
Σηξέθνπκε ην θνκβίν SEC/DIV ηνπ πάλει HORIZONTAL ζηε ζέζε 50.
Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη κηα επζεία θωηεηλή γξακκή.
Με ηνλ δηαθόπηε POSITION (HORIZONTAL) ξπζκίδνπκε ώζηε ε γξακκή λα είλαη από
ην έλα ωο ην άιιν άθξν ηεο νζόλεο ηνπ παικνγξάθνπ.
“Παηάκε” ηνπ δηαθόπηεο κπνπηόλ CH1 θαη CH2 (VERTICAL) . Σηελ νζόλε
εκθαλίδνληαη δύν θωηεηλέο γξακκέο.
Επαλαθέξνπκε ηνπο δηαθόπηεο CH1 θαη CH2 (VERTICAL) ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
Σηξέθνπκε ην θνκβίν SEC/DIV ηνπ πάλει HORIZONTAL ζηε ζέζε Φ-Υ (ηειείωο
αξηζηεξά). Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα θωηεηλό ζηίγκα.
Επαλαθέξνπκε ην θνκβίν SEC/DIV ηνπ πάλει HORIZONTAL ζηε ζέζε 50.

Σύλδεζε γελλεηξηώλ – παικνγξάθωλ
13.
14.

15.
16.
17.

Ειέγρνπκε ώζηε νη δηαθόπηεο κπνπηόλ ηωλ γελλεηξηώλ λα κελ είλαη “παηεκέλνη”.
Με ην εηδηθό θαιώδην πνπ ζπλνδεύεη ηηο γελλήηξηεο (απηό κε απόιεμε δύν
θξνθνδεηιάθηα) ζπλδένπκε ηελ πξώηε γελλήηξηα κε ηελ είζνδν CH1(X) θαη ηελ δεύηεξε
κε ηελ είζνδν CH2(Υ). Τα θξνθνδεηιάθηα ηα πηάλνπκε ηηο κπόξλεο POWER OUT ηεο
γελλήηξηαο.
“Παηάκε” ηνλ δηαθόπηε κπνπηόλ POWER OUT (δεμί ηκήκα) ηεο γελλήηξηαο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ην CH1(X).
Σηξέθνπκε ην δηαθόπηε FREQUENCY RANGE ζηε ζέζε x10k θαη ην δείθηε
ζπρλνηήηωλ ζην 2.0.
“Παηάκε” ην δηαθόπηε CH1 (VERTICAL) θαη ζηξέθνπκε ην θνκβίν VOLTS/DIV γηα
ην CH1(X) ζηε ζέζε 5.
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18.

Παηάκε δηαδνρηθά ηνπο δηαθόπηεο ηωλ δηάθνξωλ θπκαηνκνξθώλ ηεο γελλήηξηαο
ζπρλνηήηωλ. Σηελ νζόλε παξαηεξνύκε ηελ αληίζηνηρε θπκαηνκνξθή.
α. Αξκνληθή.
β. Τεηξαγωληθή
γ. Τξηγωληθή
δ. «Τξαπεδνεηδή»

19.

Επαλαθέξνπκε ην κπνπηόλ CH1 (VERTICAL) ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη “παηάκε” ην
δηαθόπηε κπνπηόλ CH2 (VERTICAL).
Σηξέθνπκε ην θνκβίν VOLTS/DIV γηα ην CH2(Υ) ζηε ζέζε 5.
Επαλαιακβάλνπκε ηηο ελέξγεηεο ειέγρνπ ηωλ θπκαηνκνξθώλ θαη γηα ην CH2(Y) όπωο
θαη γηα ην CH1(X).
Σηελ νζόλε παξαηεξνύκε ηελ αληίζηνηρε θπκαηνκνξθή.
α. Αξκνληθή.
β. Τεηξαγωληθή
γ. Τξηγωληθή
δ. «Τξαπεδνεηδή»

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

Επαλαθέξνπκε ηνπο δηαθόπηεο κπνπηόλ ηωλ γελλεηξηώλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε (λα κελ
είλαη “παηεκέλνη”.
Σηξέθνπκε ην θνκβίν SEC/DIV ηνπ πάλει HORIZONTAL ζηε ζέζε Φ-Υ (ηειείωο
αξηζηεξά). Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα θωηεηλό ζηίγκα.
Με ηα θνκβία POSITION (VERTICAL – CH2(Y)) θαη POSITION (HORIZONTAL –
CH1(Φ)) θέξνπκε ην θωηεηλό ζηίγκα ζην ζεκείν ηνκήο ηωλ αμόλωλ ηεο νζόλεο ηνπ
παικνγξάθνπ.
“Παηάκε” ην δηαθόπηε κπνπηόλ POWER OUT ηεο γελλήηξηαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε
κε ην CH1(X) θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηαθόπηε κπνπηόλ ηεο αξκνληθήο θπκαηνκνξθήο.
Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα νξηδόληην θωηεηλό επζύγξακκν ηκήκα.
Επαλαθέξνπκε ηνπο δηαθόπηεο κπνπηόλ ηεο γελλήηξηαο ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε (λα κελ
είλαη “παηεκέλνη”. Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην θωηεηλό ζηίγκα.
“Παηάκε” ην δηαθόπηε κπνπηόλ POWER OUT ηεο γελλήηξηαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε
κε ην CH2(Υ) θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηαθόπηε κπνπηόλ ηεο αξκνληθήο θπκαηνκνξθήο.
Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα θαηαθόξπθν θωηεηλό επζύγξακκν ηκήκα.
“Παηάκε” θαη ην δηαθόπηε κπνπηόλ POWER OUT ηεο γελλήηξηαο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ην CH1(X) θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηαθόπηε κπνπηόλ ηεο αξκνληθήο
θπκαηνκνξθήο.
Σηελ νζόλε εκθαλίδεηαη έλα θωηεηλό «νξζνγώλην επίπεδν».
Σηξέθνληαο αξγά ηνλ δηαθόπηε ηεο κηαο γελλήηξηαο (π.ρ. απηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε
κε ην CH1(X)) ζρεκαηίδνληαη ζηελ νζόλε δηάθνξα ζρήκαηα ( γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο
ζπρλνηήηωλ).
Σβήλνπκε θαη απνζπλδένπκε ηηο ζπζθεπέο.

ΠΡΟΟΧΗ. Αλ όια ηα ηεηξαγωλάθηα ηζεθαξίζκαηνο είλαη ζπκπιεξωκέλα νη ζπζθεπέο κπνξνύλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ ωο ιεηηνπξγηθέο. Αλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα επηθνηλωλνύκε κε ηε εηαηξία πνπ καο ηα
πξνκήζεπζε.
Γηα πεξηζζόηεξεο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηωλ ζπζθεπώλ δηαβάδνπκε κε πξνζνρή ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα.
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