ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 2: Σεσνικέρ Μέηπηζηρ
ύνοτη
Το επγαζηήπιο αςηό πεπιλαμβάνει ηη γνωπιμία ηων θοιηηηών με ηον βαζικό εξοπλιζμό ενόρ επγαζηηπίος
ηλεκηπονικήρ. Σςγκεκπιμένα, ππαγμαηοποιούνηαι αζκήζειρ μεηπήζεων ηάζηρ, πεύμαηορ και ανηίζηαζηρ με ηη
σπήζη πολςμέηπος, καθώρ και αναπαπάζηαζηρ ζημάηων ζηον σπόνο, με ηη βοήθεια γεννήηπιαρ ζςσνοηήηων και
παλμογπάθος. Σηιρ αζκήζειρ ζςμπεπιλαμβάνεηαι η πειπαμαηική μελέηη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος παλμογπάθος. Με
ηην εςκαιπία αςηήρ ηηρ ειζαγωγήρ, δίνεηαι η δςναηόηηηα εξοικείωζηρ με βαζικέρ ππακηικέρ ζςζηημαηικήρ
καηαγπαθήρ και αναπαπάζηαζηρ δεδομένων.
ηόσορ
Απόκηηζη δεξιόηηηαρ βαζικήρ σπήζηρ πολύμεηπος, γεννήηπιαρ και παλμογπάθος. Απόκηηζη μεηαβιβάζιμων
δεξιοηήηων καηαγπαθήρ και ανάλςζηρ δεδομένων και διαηήπηζηρ ημεπολογίος πεππαγμένων.
Πποαπαιηούμενη γνώζη
Αλάιπζε γξακκηθώλ θπθισκάησλ.

2.1 Πποεηοιμαζία
Η πξνεηνηκαζία γηα ην εηζαγσγηθό απηό εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ παικνγξάθνπ, ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ θαη ηνπ πνιύκεηξνπ, θαζώο θαη ηελ εμνηθείσζε ρξήζεο ηνπ
ρξσκαηηθνύ θώδηθα γηα ηελ αλαγλώξηζε αληηζηάζεσλ.
2.1.1 Μελέηη εγσειπιδίυν
Να κειεηεζνύλ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ παικνγξάθνπ, ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ θαη ηνπ πνιπκέηξνπ. Γηα
θάζε έλα από απηά, λα ζρεδηαζηεί έλα πξόρεηξν, αιιά επαλάγλσζην ζρέδην ηεο πξόζνςήο ηνπ θαη λα
εμεγεζνύλ επηγξακκαηηθά νη ιεηηνπξγίεο ησλ βαζηθώλ επηινγέσλ, πιήθηξσλ θαη ελδείμεσλ.
2.1.2 Μελέηη οδηγιών ππυηοηςποποίηζηρ κςκλυμάηυν
Να κειεηεζνύλ νη νδεγίεο πξσηνηππνπνίεζεο θπθισκάησλ πνπ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξόληνο
ζπγγξάκκαηνο.
2.1.3 Υπήζη κώδικα ανηιζηάζευν
Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ θώδηθα αληηζηάζεσλ πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Α5, λα βξεζνύλ νη ηηκέο θαη ε
αλνρή ησλ αληηζηάζεσλ πνπ εηθνλίδνληαη ζην Σρήκα 2.1.

Σσήμα 2.1: Παπαδείγμαηα ανηιζηάζεων για ηην εξοικείωζη με ηη σπήζη ηος σπωμαηικού κώδικα.

2.2 Εξοπλιζμόρ και βοηθηηικέρ πληποθοπίερ
Ο εμνπιηζκόο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην εξγαζηήξην απηό ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1.
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Γελλήηξηα Σπρλνηήησλ
Πίνακαρ 2.1: Απαπαίηηηορ εξοπλιζμόρ και διαηάξειρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ άζκηζηρ

Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο πηλαθίδαο πξσηνηππνπνίεζεο θαη ηνπ θώδηθα αληηζηάζεσλ δίλνληαη ζην
παξάξηεκα Α. Οη νδεγίεο ρξήζεο ηεο γελλήηξηαο ζπρλνηήησλ, ηνπ πνιύκεηξνπ θαη ηνπ παικνγξάθνπ
δίλνληαη ζηα έληππα ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπο. Τα έληππα απηά είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηνλ
ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
2.3. Πειπαμαηικό Μέπορ
2.3.1.Να επηιεγνύλ ηπραία 5 δηαθνξεηηθέο αληηζηάζεηο, λα γίλεη αλάγλσζε ηεο ηηκήο θαη ηεο αλνρήο ηνπο κε
βάζε ηνλ ρξσκαηηθό θώδηθα. Σηε ζπλέρεηα, λα κεηξεζεί ε ηηκή ησλ αληηζηάζεσλ απηώλ κε πνιύκεηξν θαη λα
παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ζε κνξθή πίλαθα.
2.3.2 Να ξπζκηζηεί ε γελλήηξηα, ώζηε λα δίλεη εκηηνλνεηδέο ζήκα 1 kHz ζηελ έμνδό ηνπ. Σε πνηα θιίκαθα
ρξόλνπ (ρξόλνο αλά ππνδηαίξεζε, time / division ) ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλνο ν παικνγξάθνο, ώζηε λα
δείρλεη ζηελ νζόλε ηνπ ηξεηο πεξηόδνπο ηνπ ζήκαηνο απηνύ; Να ζπλδεζεί ε έμνδνο ηεο γελλήηξηαο κε ην
θαλάιη 1 ηνπ παικνγξάθνπ, θαη λα ξπζκηζηεί ε νξηδόληηα θιίκαθα (ρξόλνο) θαη ε θαηαθόξπθε θιίκαθα
(ηάζε), έηζη ώζηε λα θαίλνληαη ζηελ νζόλε 3-4 πεξίνδνη ηνπ ζήκαηνο. Να ξπζκηζηεί ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο
ζηα 2 V. Να ζρεδηαζηεί ε θπκαηνκνξθή ηνπ ζήκαηνο ζε έλα δηάγξακκα Τάζεο – Φξόλνπ, θαζαξά κε
βαζκνλνκεκέλνπο άμνλεο.
2.3.3 Να κεηξεζνύλ ζήκαηα 5 δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ κε ηνλ παικνγξάθν θαη λα ζρεδηαζηνύλ ηα
αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα Τάζεο – Φξόλνπ. Πξνζνρή ζηελ βαζκνλόκεζε ησλ αμόλσλ.
2.3.4 Να ξπζκηζηεί ε γελλήηξηα ζηα 0.5 Hz θαη λα επηρεηξεζεί ε απεηθόληζε ηνπ ζήκαηνο ζηνλ παικνγξάθν.
Να ζρνιηαζηεί ην απνηέιεζκα. Υπάξρεη ηξόπνο κέηξεζεο ηεο πεξηόδνπ απηνύ ηνπ ζήκαηνο κε ηνλ
παικνγξάθν;

