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                                      ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ή ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ
 
                            Ι
                                πσπ ή ΟΧΙ στο παλμογρά
Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετοπίζουν τα σύγχρονα συνεργία 

είναι ότι ητεχνολογία αναπτύσσετε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πλέον τα

ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχουν όλο τα συστήματα του αυτοκινήτου, 

ξεκινώντας από τον κινητήρα και φτάνοντας μέχρι και τα συστήματα που 

μέχρι πρότινος ήταν αμιγώς μηχανικά όπως το σύστημα ανάρτησης.

Ο κάθε μηχανικός όμως πρέπει να δώσει λύσεις στα προβλήματα που θα 
εμφανιστούν σε αυτά τα συστήματα. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να 
έχει δύο πράγματα. Πρώτον, βασικές γνώσεις πάνω σε ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά θέματα και δεύτερον τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσει 
να «εξετάσει» τα συστήματα αυτά.

Τα βασικά μηχανήματα που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε συνεργείο για 
αποτελεσματική διάγνωση, είναι το Διαγνωστικό Scanner, ο Παλμογράφος 
(motor tester) και ο Αναλυτής καυσαερίων.

Αν ο αναλυτής καυσαερίων χρησιμοποιήται ευρέως στα συνεργεία για κύριο 
λόγο όμως την έκδοση κάρτας καυσαερίων και όχι την διάγνωση βλαβών 
και το διαγνωστικό scanner πρόσφατα άρχισε να μπαίνει στα συνεργεία ενώ
ο παλμογράφος είναι ένα μηχάνημα το οποίο τώρα αρχίζει και γίνεται 
γνωστό.

           Διαγνωστικό ή Παλμογράφος (motor tester) ?

Ποιο από τα δύο μηχανήματα είναι πιο χρήσιμο στον μηχανικό ?Η σωστή 
απάντηση είναι : ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ   .Ο παρακάτω πίνακας αποδεικνίει ότι το ένα 
εργαλείο συμπληρώνει   το άλλο.



ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΝΕΙ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Διάγνωση 
ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων

ΝΑΙ
Ελέγχει τα πραγματικά 
σήματα (τάσεις και 
ρεύματα) σε μορφή 
παλμογραφημάτων, των 
εξαρτημάτων αλλά και των
καλωδιαώσεων τους

ΟΧΙ
Μπορεί να 
προσδιορίσει με 
ταχύτητα την 
περιοχή του 
προβλήματος όχι 
όμως και την 
ακριβή αιτία

Διάγνωση 
προβλήματος 
χωρίς να έχει 
ανάψει το 
λαμπάκι του 
κινητήρα (MIL)

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έλεγχος 
καλωδιώσεων και
βισμάτων

ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρήση σε όλα τα 
μοντέλα και όλους
του τύπους;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Προγραμματισμοί 
και ρυθμίσεις 
εξαρτημάτων

ΟΧΙ ΝΑΙ

Παρουσίαση 
παραμέτρων 
λειτουργίας του 
κινητήρα

ΟΧΙ ΝΑΙ

Έλεγχος 
μπαταρίας, 
εναλακτήρα, και 

ΝΑΙ ΟΧΙ



μίζας

Έλεγχος 
κυκλώματος 
υψηλής τάσης

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έμεση μέτρηση 
συμπίεσης

ΝΑΙ ΟΧΙ

Γρήγορη εκτίμιση 
της κατάστασης 
του κινητήρα

ΝΑΙ ΟΧΙ

Διαγραφή μνήμης 
κωδικών βλαβών

ΟΧΙ ΝΑΙ


