5. OSCYLOSKOPOWE POMIARY WIELKO CI ELEKTRYCZNYCH
5.1. Wst p
Oscyloskop elektroniczny jest przyrz dem s u c ym do pomiaru i obserwacji
ró norodnych sygna ów elektrycznych, zarówno okresowych jak i nieokresowych.
Charakteryzuje si du rezystancj wej ciow oraz du czu o ci . Jest wi c pewnego
rodzaju szybkim rejestratorem X-Y, który umo liwia obrazowanie sygna ów wej ciowych w
funkcji innego sygna u lub w funkcji czasu. Rol elementu pisz cego tego rejestratora spe nia
wiec ca plamka przemieszczaj ca si po ekranie lampy oscyloskopowej. Po ród
produkowanych obecnie oscyloskopów wyró nia si :
- oscyloskopy analogowe,
- oscyloskopy próbkuj ce,
- oscyloskopy cyfrowe.
5.1.1. Oscyloskop analogowy.
W oscyloskopie analogowym sygna jest obrazowany na ekranie lampy oscyloskopowej
w czasie rzeczywistym, tzn. plamka wietlna porusza si po ekranie w takt zmian przebiegu
napi cia i up ywu czasu. G ównym elementem oscyloskopu analogowego jest lampa
oscyloskopowa (lampa Browna). Na jej ekranie powstaje obraz wietlny obserwowanych
sygna ów lub wielko ci. Budowa lampy oscyloskopowej pokazana jest na rysunku 1.
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Rys.5.1. Budowa lampy oscyloskopowej: K- katoda, G- grzejnik katody, W- cylinder Wehnelta
A1, A2, A3 – anody, X- p ytki odchylania poziomego, Y- p ytki odchylania pionowego, A4elektroda ekranuj ca, E- ekran, P- pow oka grafitowana , O- os ona szklana.

Lampa oscyloskopowa sk ada si z trzech podstawowych cz c i: wyrzutni elektronów,
systemu odchylaj cego strumie elektronów i ekranu. Ca o ma posta zamkni tej ba ki
szklanej, z której usuni to powietrze. Wyrzutnia elektronowa znajduje si w tylnej cz ci
ba ki. r ód em elektronów jest po redni arzona cylindryczna katoda K, zwana termokatod ,
pokryta past emisyjn . Obok niej, w wyrzutni znajduje si szereg elektrod tworz cych uk ad
skupiania oraz przy pieszania strumienia elektronów : siatka steruj ca W zwana cylindrem
Wehnelta, oraz trzy cylindryczne anody A1, A2, A3 . Dodatnie napi cie wzgl dem katody

rz du kilku tysi cy woltów przy o one do anod, powoduje powstanie pola elektrycznego
zwi kszaj cego pr dko elektronów i równocze nie ogniskuj cego elektrony w wi zk . Do
siatki W podaje si napi cie ujemne wzgl dem katody. Regulacja napi cia siatki wp ywa na
intensywno wiecenia plamki. Skupiony przez wyrzutni strumie elektronów przebiega
pomi dzy dwiema parami elektrod odchylaj cych w postaci p askich p ytek X i Y. Do
p ytek tych przyk adane jest napi cie wytwarzaj ce pole elektryczne, które odchyla strumie
elektronów w zale no ci od warto ci chwilowej przy o onego napi cia. P ytki X (p ytki
odchylania poziomego) ustawione s pionowo i odchylaj strumie elektronów w kierunku
poziomym, za p ytki Y (p ytki odchylania pionowego) ustawione s poziomo i odchylaj
strumie elektronów w kierunku pionowym. Pomi dzy p ytkami X i Y umieszczona jest
elektroda ekranuj ca A4 s u c a do eliminacji zniekszta ce obrazu. Wi zka elektronów
uderza w p aski ekran pokryty specjaln substancj zwan luminoforem, która przetwarza
energi kinetyczn elektronów w energi wietln w zakresie widzialnym przez cz owieka.
Wybite z luminoforu elektrony emisji wtórnej trafiaj na grafitow pow ok P po czon
elektrycznie z anodami. Na ekranie umieszczona jest skala z podzia k umo liwiaj ca
wykonanie pomiarów. W przypadku przy o enia napi cia przemiennego do p ytek Y plamka
wietlna porusza si w takt zmian napi cia na ekranie w kierunku pionowym. Ju przy
stosunkowo niewielkiej cz stotliwo ci napi cia obserwator widzi na ekranie lini o d ugo ci
proporcjonalnej do amplitudy przy o onego napi cia. Przy o one napi cie tylko do p ytek X
powoduje, e na ekranie wida lini poziom . Jednoczesne przy o enie dwóch napi
zmiennych do par p ytek powoduje, e na ekranie powstaje obraz linii o kszta cie zale nym
od kszta tu przy o onego napi cia, cz stotliwo ci i przesuni cia fazowego. Po podaniu na
p ytki X napi cia liniowo narastaj cego w funkcji czasu na ekranie otrzyma si obraz
sygna u przy o onego do p ytek Y. Poniewa plamka po doj ciu do prawego skrajnego
po o enia na ekranie musi powróci z powrotem, czyli napi cie odchylaj ce w poziomie musi
spa do zera. Aby otrzyma ci g obserwacj mierzonego sygna u, do p ytek X przyk ada
si napi cie pi okszta tne otrzymywane z generatora podstawy czasu. Ruch powrotny plamki
jest niewidoczny wskutek doprowadzenia do siatki lampy ujemnego impulsu wygaszaj cego.
Na rysunku 2 wyja niono powstawanie obrazu na ekranie oscyloskopu przy podaniu na p ytki
Y napi cia sinusoidalnego a na p ytki X napi cia pi oksztatnego.
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Rys.5.2. Powstawanie obrazu na ekranie oscyloskopu.

Na ekranie oscyloskopu obraz nieruchomy powstanie tylko wtedy, gdy cz stotliwo ci napi
przy o onych do p ytek s jednakowe lub s swoimi wielokrotno ciami. Generator podstawy
czasu ma regulowan cz stotliwo w zakresie od mikrosekund do sekund. Wielokrotno
cz stotliwo ci uzyskuje si przez synchronizacj polegaj c na sterowaniu cz stotliwo ci
generatora podstawy czasu przez mierzone napi cie. Pocz tek narastania napi cia
pi okszta tnego jest zawsze w tym samym punkcie napi cia mierzonego, co pozwala otrzyma
obraz nieruchomy. Przy braku synchronizacji obraz przesuwa si w lewo lub w prawo. Aby
otrzyma obraz nieruchomy stosuje si uk ad synchronizacji i uk ad regulacji poziomu
wyzwalania umo liwiaj ce wybór punktu na mierzonym sygnale. Na rysunku 5.3
przedstawiono schemat blokowy oscyloskopu.
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Rys.5.3. Schemat blokowy oscyloskopu analogowego.
P1 – prze c znik X/Y (wy czenie podstawy czasu)
P2 – w czenie / wy czenie wyzwalania zewn trznego

5.1.2. Oscyloskop cyfrowy.
W oscyloskopie cyfrowym badany przebieg jest doprowadzony do analogowego
wzmacniacza wej ciowego. Sygna wej ciowy ze wzmacniacza wej ciowego jest podawany
na uk ad próbkuj co- pami taj cy PP oraz uk ad synchronizacji. W uk adzie PP zostaje
pobrana i zapami tana chwilowa warto przebiegu tak jak pokazano na rysunku 5.4.
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O chwili próbkowania i cz stotliwo ci próbkowania decyduje uk ad sterowania logicznego.
Zapami tana w postaci analogowej warto chwilowa zostaje przetworzona w s owo cyfrowe
w przetworniku analogowo-cyfrowym. D ugo s owa decyduje o rozdzielczo ci oscyloskopu
cyfrowego. Rozdzielczo okre la dok adno z jak zapami tywane s sygna y. Im wi ksza
jest rozdzielczo , tym dok adniejszy jest przebieg na ekranie, ale zmniejsz to równie
cz stotliwo sygna ów które mo na obserwowa na oscyloskopie. Najcz ciej stosowane s
przetworniki 8-bitowe, zdolno rozdzielcza wynosi 1/2 8 = 1/256 tzn. e ca y przebieg
zosta podzielony na 256 dyskretnych odcinków. S owo cyfrowe odpowiadaj ce pobranej
próbce zostaje zapami tane w pami ci cyfrowej. W celu zapami tania ca ego przebiegu
nale y pobra wiele próbek. Im wi ksza liczba próbek, tym drobniejsze szczegó y mog
zosta zapami tane. Nast pnie zapami tany przebieg poddawany jest rekonstrukcji w
uk adzie zawieraj cym przetwornik cyfrowo-analogowy. Na ekranie lampy oscyloskopowej
uzyskujemy obraz w postaci kropek, o po o eniu których w osi pionowej decyduje
przetwornik C/A a w osi poziomej – generator podstawy czasu który dzia a na zasadzie
zliczania impulsów o cz stotliwo ci okre lonej precyzyjnie przez zegar. Sygna y z wyj cia
przetwornika C/A podaje si interpolacji w uk adzie który c zy kolejne próbki odcinkiem
linii i na ekranie otrzymuje si obraz ci g y.
Oscyloskop cyfrowy pozwala na wiele wykonanie wielu ró nych operacji np.:
- wy wietlanie obrazu na zewn trznym monitorze,
- rejestrowanie wielu przebiegów,
- zewn trzne sterowanie nastawami oscyloskopu przez interfejs,
- matematyczne przetwarzanie sygna ów np. u rednianie usuwaj ce szumy i zak ócenia,
obliczanie warto ci skutecznej, mno enie, dodawanie sygna ów,
- wprowadzenie sygna ów do urz dze zewn trznych w celu dalszej ich obróbki,
- automatyczny pomiar ró nych parametrów sygna u np. warto chwilowa, czas
narastania, szeroko impulsu, okres, cz stotliwo .

5.1.3. Oscyloskopowe sondy pomiarowe.
Podczas pomiarów sygna ów elektrycznych za pomoc oscyloskopu pojawia si problem
wp ywu sposobu pod czenia oscyloskopu na parametry ród a sygna u oraz wp ywu na
zniekszta cenia kszta tu badanego przebiegu. Admitancja wej ciowa oscyloskopu sk ada si z
równolegle po czonej pojemno ci (oko o 10 do 50 pF) oraz rezystancji (oko o 1 MΩ dla
napi cia sta ego oraz napi cia ma ej cz stotliwo ci). Przy wi kszych odleg o ciach mi dzy
oscyloskopem i badanym uk adem do pojemno ci wej ciowej dodaje si pojemno
przewodów cz c ych. Tradycyjny sposób czenia badanego uk adu z oscyloskopem za
pomoc dwóch przewodów jest ograniczony impedancj ród a, poziomem sygna u, pasmem
cz stotliwo ci oraz poziomem zewn trznych zak óce . Przy pomiarach s abych sygna ów w
celu wyeliminowania zak óce stosuje si kable ekranowane, jednak zastosowanie np. kabla

wspó osiowego zwi ksza pojemno wej ciow oscyloskopu o kilkadziesi t pF co znacznie
obci a badane ród o. Przy pomiarach sygna ów w du ym zakresie cz stotliwo ci od
pojedynczych Hz do tysi cy MHz, czy w du ym zakresie napi od cz ci mV do tysi cy
woltów zachodzi konieczno stosowania ró nych typów sond. Ze wzgl du na rozwi zania
konstrukcyjne sondy mo emy podzieli na trzy typy:
- sondy bierne, zawieraj ce jedynie elementy R, L, C
- sondy czynne,
- sondy demodulacyjne, zawieraj ce uk ad detekcyjny i s u c e do pomiarów obwiedni
sygna ów o zmodulowanej amplitudzie.
Na rysunku 5.5 przedstawiono uk ad sondy rezystorowej sk adaj cej si z ekranowanej
obudowy, wewn trz której znajduj si rezystory po czone w szereg ze rodkowym
przewodem kabla wspó osiowego. Rezystancja (R1+ R2) oraz rezystancja wej ciowa kabla
stanowi szerokopasmowy dzielnik napi cia. Kondensator C1 poprawia charakterystyk w.cz.
sondy, kompensuj c straty wyst puj ce w kablu. Sondy rezystorowe charakteryzuj si
szerokim pasmem przenoszenia i ma pojemno ci wej ciow , wad jej jest ma a rezystancja
wej ciowa. Typowe parametry rezystorowych sond biernych s nast puj ce: t umienie 1:10
(1:100), rezystancja wej ciowa 500 Ω (5 kΩ), pojemno wej ciowa 1pF, pasmo 0-3500
MHz (0-1400 MHz), czas narastania 100 ps (250 ps), maksymalne napi cie wej ciowe (sta e
+szczytowa warto nap. zmiennego) 16 V (50 V).
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Rys. 5.5. Rezystorowa sonda bierna o podziale napi cia 1:10.
Przy podziale napi cia 1:100 R1= 4950 Ω

5.2. Przebieg wiczenia.
5.2.1. Pomiary oscyloskopowe parametrów przebiegów czasowych.
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Zmierzy oscyloskopem nast puj ce parametry przebiegów czasowych:
cz stotliwo ,
amplituda,
sk adowa sta a,
wspó czynnik wype nienia przebiegu prostok tnego,
szybko narastania napi cia przebiegu pi okszta tnego

5.2.2. Pomiar przesuni cia fazowego.
Po czy uk ad przesuwnika fazowego jak na rysunku 5.6 oraz zanotowa warto ci
rezystancji, pojemno ci i cz stotliwo ci w celu wyznaczenia teoretycznego przesuni cia
fazowego.
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Rys.5.6. Przesuwnik fazowy RC

Zmierzy przesuni cie fazowe :
a) metod bezpo redni
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Rys. 5.7. Obraz na ekranie oscyloskopu przy wyznaczaniu przesuni cia
fazowego metod bezpo redni .

Warto

przesuni cia fazowego wyznaczamy ze wzoru:

t=

a
⋅360 0
T

(5.1)

b) metod Lissajoux
Poda badane przebiegi odpowiednio na wej cie Y i wej cie X oscyloskopu. Na ekranie
otrzymamy obraz pokazany na rysunku 5.7.
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Rys. 5.8. Obraz elipsy otrzymany na ekranie oscyloskopu metod Lissajox.

K t przesuni cia fazowego mo emy obliczy ze wzoru:
=arcsin
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(5.2)

5.2.3. Oscyloskopowe pomiary charakterystyk cz stotliwo ciowych.
Po czy wobulator wykorzystuj c generator z przetwornikiem VCO (U→f) wed ug rysunku
5.9.
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Rys.5.9. Schemat wobulatora z wykorzystaniem generatora z przetwornikiem VCO

Dla filtrów podanych przez prowadz cego z otrzymanych charakterystyk wyznaczy pasmo
przenoszenia oraz dobro filtru.
Nast pnie przebada te same filtry wykorzystuj c wobulator fabryczny. Schemat po cze
wobulatora fabrycznego pokazany jest na rysunku 5.10.
Przed przyst pieniem do pomiarów nale y zapozna si z instrukcj obs ugi wobulatora.
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Rys.5.10. Schemat po c zenia wobulatora fabrycznego z filtrem i oscyloskopem.

Z charakterystyk otrzymanych na ekranie oscyloskopu oraz nastaw wobulatora okre li
cz stotliwo rodkow f0 , cz stotliwo ci graniczne fgr , szeroko pasma ∆f , dobro filtru
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Rys.5.10. Charakterystyka cz stotliwo ciowa filtru
W czasie pomiaru wobulatorem rozci gn
rozmiaru.

pokr t ami X i Y wobulatora wykres do maksymalnego

5.3. Zakres sprawozdania.
-

Oceni dok adno odczytu amplitudy napi cia oraz cz stotliwo ci przez porównanie ze
wskazaniami mierników wzorcowych,
porówna warto k ta przesuni cia fazowego odczytanego z oscyloskopu z warto ci
teoretyczn ,
okre li dla badanych filtrów warto ci: cz stotliwo ci rodkowej, cz stotliwo ci granicznych,
szeroko pasma, dewiacj i dobro .
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