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1.  Wstęp 

 
W ćwiczeniu zapoznajemy się z zasadą działania i obsługą oscyloskopu 

dwukanałowego poprzez obserwację i pomiar różnych przebiegów napięciowych. 
Zwykle bada się w nim:  

 
− napięcie prostokątne, generowane przez układ kalibracyjny oscyloskopu 
− napięcie harmonicznie zmienne w czasie, wytwarzane przez generatory 

napięcia zmiennego 
− złożenia dwóch napięć harmonicznych o różnych częstotliwościach i 

amplitudach 
− napięcia wytworzone przez prostowniki jedno- i dwupołówkowy oraz 

przefiltrowane przez układ  RC. 
 
Prowadzący zajęcia może również polecić zbadanie innych przebiegów 
napięciowych. Aby ułatwić poznanie budowy i działania wspomnianych wyżej 
prostowników, zamontowano je na przezroczystej płytce z pleksiglasu. 
W skład zestawu laboratoryjnego wchodzą: 
 

1. Oscyloskop dwukanałowy  OKD - 514A 
2. Dwa generatory  RC  typ   PO-18 
3. Dwa mierniki częstotliwości  PFL-23 
4. Płytka z dwoma prostownikami i układem  RC 
5. Dwa trójniki  BNC  
6. Pięć przewodów koncentrycznych z gniazdami  BNC  i jeden      

przewód z wtykami bananowymi i gniazdkiem BNC 
 
 Do ćwiczenia należy opanować następujące pojęcia teoretyczne: 
 

• zjawisko prądu elektrycznego, natężenie prądu  
• definicja potencjału i napięcia elektrycznego 
• prawo Ohma, oporność elektryczna 
• napięcia harmonicznie zmienne w czasie i inne napięcia okresowe 
• wartość średnia i wartość skuteczna napięcia 
• zjawisko dudnień 
• krzywe Lissagous 
• budowa i działanie lampy oscyloskopowej oraz prostowników 

jedno-  i  dwupołówkowego 
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2.  Budowa i działanie oscyloskopu 

 
Schemat blokowy najprostszego oscyloskopu ilustruje  Rys. 1 

 

 
Rys. 1. 

  
Najważniejszym elementem oscyloskopu jest lampa oscyloskopowa zwana 

lampą Brauna. Pozostałe układy służą do zapewnienia prawidłowej pracy lampy. 
Lampa oscyloskopowa przypomina w pewnej mierze kineskop telewizyjny. Jest 
ona zamkniętą, opróżnioną z powietrza rurą o kształcie jak na  Rys. 2. 

 
 

a - katoda z grzejnikiem elektrycznym 
b - cylinder Wehnelta 
c - elektrody przyspieszające i formujące wiązkę elektronową 
X - płytki odchylania poziomego 
Y - płytki odchylania pionowego 
e - ekran fluoryzujący 

 
Rys. 2 
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Z tyłu lampy znajduje się katoda, która pod wpływem wysokiej temperatury 
emituje elektrony. Elektrony przechodzą przez otwór w cylindrze Wehnelta, a 
następnie są przyspieszane i formowane w wiązkę  elektronową przez 
odpowiednie elektrody. Zmieniając napięcie na cylindrze Wehnelta regulujemy 
natężenie wiązki elektronowej. Elektrody oznaczone literami X i Y pozwalają 
sterować wiązką. Przy zerowym napięciu na nich wiązka powinna trafiać w 
środek ekranu. Ekran jest pokryty od wewnątrz warstwą substancji fluoryzującej, 
która świeci pod wpływem padających na nią elektronów. Substancję 
fluoryzującą otrzymuje się spiekając ZnS  lub CaS z aktywatorami Cu, Mn, Bi  i 
topnikami  NaCl  lub  CaF2. 
 

Układ lampy oscyloskopowej składa się z podzespołów elektronicznych 
umożliwiających zmianę oświetlenia skali ekranu oscyloskopu i regulację 
jasności, ostrości i astygmatyzmu obrazu wiązki elektronowej. W układzie 
odchylania na osi Y znajdują się głównie wzmacniacze szerokopasmowe o 
zakresie od kilku Hz do kilkunastu MHz. Umożliwiają one wzmocnienienie lub, 
w zależności od potrzeby osłabienie badanego napięcia tak, aby jego obraz 
zmieścił się na ekranie. Dodatkowo obraz napięcia można przesuwać równolegle 
w pionie ekranu. Zasadniczym podzespołem układu odchylania na osi X jest 
generator napięcia piłozębnego. Wykres takiego napięcia pokazuje  Rys. 3 
 
 

 
Rys. 3 

 
 

Napięcie piłozębne najpierw wolno rośnie od zera do napięcia maksymalnego  
UM ,  a następnie bardzo szybko maleje od wartości  UM  do zera. Powtarza się to 
co okres T, dając na wykresie kształt zębów piły. Po przyłożeniu napięcia 
piłozębnego do płytek odchylania X, plamka tj. obraz wiązki elektronowej 
wędruje powoli z lewej strony na prawą stronę ekranu, a następnie szybko 
powraca do położenia wyjściowego. Wskutek bezwładności świetlnej substancji  
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fluoryzującej szybki ruch powrotny plamki nie jest widoczny. Dobierając 
odpowiednio okres napięcia piłozębnego uzyskujemy stabilny obraz badanego 
napięcia. Zachodzi to tylko wtedy, gdy stosunek okresów badanego napięcia i 
napięcia piłozębnego jest liczbą wymierną. Po wyłączeniu generatora napięcia 
piłozębnego odchylaniem plamki na osi X można sterować napięciem 
zewnętrznym. Wszystkie napięcia niezbędne do pracy opisanych układów 
wytwarza zasilacz. 

Lampa oscyloskopowa oscyloskopu OKD-514A posiada dwa działka 
elektronowe, które emitują dwie wiązki elektronów. Jej konstrukcja jest bardziej 
złożona niż opisanej wyżej lampy oscyloskopowej, lecz zasada działania jest taka 
sama. Każdą wiązką elektronową można sterować poprzez dwa identyczne 
układy zwane kanałami A i B. Umożliwia to jednoczesną obserwację dwu 
sygnałów napięciowych oraz ich złożenie. Dodatkowo oscyloskop OKD-514A 
posiada układ kalibracyjny, który generuje napięcie prostokątne o częstotliwości 
1 kHz i amplitudzie 2V, 0,2V i 0,02V. Dzięki temu, po wykalibrowaniu ekranu 
oscyloskopu, można mierzyć amplitudy badanych napięć. Z uwagi na zużycie 
przyrządu należy przyjąć, że dokładność pomiaru jest nie lepsza niż 10%. 
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3.  Prostowniki i układ RC 
 

Aby badać bardziej złożone napięcia niż harmonicznie zmienne w czasie, 
w ćwiczeniu wykorzystuje się prostowniki jedno i dwupołówkowy oraz układ 
RC. Całość jest zmontowana na płytce z pleksiglasu. Rozmieszczenie 
poszczególnych elementów układu ukazuje  Rys. 4. 
 

Rys. 4 
 

Transformator Tr zwiększa amplitudę napięcia wejściowego i oddziela 
prostowniki od gniazdek wejściowych 1 i 2. Gniazdka te są połączone 
równolegle. Na jedno z nich podaje się napięcie z generatora RC. Drugie 
gniazdko służy do obserwacji tego napięcia na ekranie oscyloskopu. Schematy 
prostowników  jedno- i dwupołówkowego są przedstawione na  Rys. 5 a  i  b.  

 

                            a                                                       
 

symbol diody 
półprzewodnikowej 

 
 

                                                                          b 
                         

Rys. 5 
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Oporniki 4,3 kΩ i 13 kΩ służą do obserwacji  napięcia wyprostowanego. Oprócz 
prostowników na płytce znajduje się obwód RC złożony z opornika 0,9 kΩ i 
pojemności 3µF. Obwód ten po dołączeniu do wyjścia prostownika stabilizuje 
napięcie wyprostowane przez prostownik. Potrójny przełącznik ISOSTAT 
pozwala podłączyć do gniazdka wyjściowego 3 kolejno 5 różnych przebiegów 
napięciowych, które mogą wytworzyć opisane układy. 
 
 
4.  Napięcie zmienne 
 

Napięcia elektryczne mogą być stałe lub zmienne w czasie. W przypadku 
napięcia zmiennego U(t) często wyznacza się jego wartość średnią U  i wartość 
skuteczną  Usk  w danym przedziale czasu  ∆t  (patrz  Rys. 6). 
 

 
Rys. 6 

 
 

Wartość średnią obliczamy ze wzoru:  
 

        ∫
∆+

∆
=

tt

t

dttU
t

U )(
1                                                   (1) 

 
a wartość skuteczną ze wzoru: 
 

  ∫
∆+

∆
=
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t

sk dttU
t

U )(
1 2                              (2) 

 
Dla napięć dowolnie zmiennych obie te wartości zależą od wyboru przedziału 
czasu ∆t. Jednak wartość skuteczna zawsze jest różna od zera, nawet jeżeli  
 



 8 
 

 
wartość średnia napięcia jest zerowa. Fizycznie, wartość skuteczna napięcia jest  
równa napięciu stałemu, przy którym wydziela się w czasie ∆t taka sama energia 
elektryczna. Szczególnie ważne są napięcia okresowo zmienne w czasie. Dla 
takiego napięcia: U(t)=U(t+T) , gdzie T jest okresem powtarzania się napięcia. 
Wówczas we wzorach (1) i (2) należy położyć t = 0 i ∆t = T. Najprostszym 
napięciem okresowym jest napięcie harmonicznie zmienne w czasie.  
 

 
U(t)= A cos(ωt-φ)      (3) 

 
gdzie: A – amplituda napięcia 
  ω = 2π/T – jego częstość 
  φ – kąt opóźnienia fazowego 
  f = 1/T – częstotliwość napięcia 
 
 
Ze wzorów  (1)  i  (2)  nietrudno obliczyć, że dla napięcia harmonicznego   0=U  
a  Usk= A/ 2 . Dla napięć okresowo zmiennych wartość średnią nazywa się 
składową stałą napięcia. Zatem składowa stała napięcia harmonicznego jest 
zerowa. Natomiast napięcie piłozębne (patrz Rys. 3) ma niezerową składową 
stałą. 
 
 
5.  Zjawisko dudnień 

 
Sumując dwa napięcia harmoniczne: 

 
U1(t)=A1cos(ω1t-φ1)    i    U2(t)=A2cos(ω2t-φ2) 

 
dostajemy dość złożony przebieg napięciowy, który na ogół nie jest okresowy w 
czasie. Jest on okresowy pod warunkiem, że stosunek częstotliwości obu napięć 
składowych jest liczbą wymierną. Niech dla prostoty A1=A2=A  i   φ1= φ2=0.  
Wprowadźmy oznaczenia: 

 

2
12 ωωω +=  , 

2
12 ωωω −

=∆  

 
Wówczas: 

 
[ ] ttAttAtUtU ωωωωωω cos)cos(2)cos()cos()()( 21 ∆=∆++∆−=+                (4) 

 
Jeżeli częstości ω1 i ω2 są zbliżone, to wielkość ∆ω jest mała w porównaniu do 
częstości średniej ω . Przy tym założeniu wykres napięcia (4) jest jak na  Rys. 7. 
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Rys. 7 
 

 
Napięcie sumaryczne U(t) ma średnią częstotliwość ω , a amplituda 2Acos(∆ωt) 
tego napięcia wolno zmienia się w czasie i ma okres Td=π/∆ω. To zjawisko 
nazywa się zjawiskiem dudnień. Na Rys. 7 oczywiście ω  jest wielokrotnością 
wielkości ∆ω, w przeciwnym razie napięcie U(t) nie byłoby okresowe. 

 
 

6.  Krzywe LISSAGOUS 
 

Jeżeli na płytki odchylania X i płytki odchylania Y podamy napięcia 
harmoniczne, to ruch plamki na ekranie oscyloskopu opisują funkcje: 

 
                                          x(t)=acosω1t                                                    (5) 
                                          y(t)=bcos(ω2t –φ) 

 
gdzie:  a,b – amplitudy wychyleń odpowiednio na osi X i na osi Y 

   ω1, ω2 - częstości napięć harmonicznych 
 φ – kąt przesunięcia fazowego między napięciami 
 

Funkcje (5) są zapisem parametrycznym ruchu plamki w płaszczyźnie ekranu. 
Rugując z nich parametr t dostajemy równanie krzywej  y = f(x), po której 
porusza się plamka. Krzywe takie nazywamy krzywymi Lissagous. Zależnie od 
wielkości a, b, ω1, ω2  i φ mogą one mieć skomplikowane kształty. Jednak każda 
krzywa Lissagous mieści się w prostokącie o bokach 2a i 2b, bo funkcja cosinus 
zawiera się w przedziale  <-1, 1>.  Obraz krzywej Lissagous jest stabilny tylko 
wtedy, gdy kąt φ opóźnienia fazowego jest stały w czasie, a stosunek częstości ω1 

i ω2  jest liczbą wymierną. W najprostszym przypadku, gdy a = b i ω1 =  ω2  
krzywa Lissagous jest elipsą o równaniu uwikłanym: 

 
x2 +y2- 2xy cosφ = a2 sin2 φ                   (6) 
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Elipsa ta jest obrócona o kąt π/4 względem układu współrzędnych, a jej półosie 
wynoszą odpowiednio:  ζ = 2 a|cosφ/2|  i  η = 2 a|sin φ/2|  (wyprowadź rów-  

 

 
Rys. 8 

 
 
nanie (6) i wzory określające półosie elipsy). Jeżeli przesunięcie fazowe φ 
pomiędzy napięciami podanymi na płytki odchylania X i Y zmienia się w czasie, 
to zmieniają się również półosie  ζ i  η elipsy. Przykładowo dla φ = 0 elipsa staje 
się odcinkiem, a dla φ = π/2 kołem. Powstaje wówczas pozorne wrażenie, że 
elipsa obraca się w płaszczyźnie ekranu. Gdy stosunek częstości ω2 /ω1  jest 
liczbą wymierną różną od jedności, krzywa Lissagous nie jest już elipsą i posiada 
punkty przecięć. Liczba punktów przecięć krzywej zależy w prosty sposób od 
stosunku  ω2 /ω1. 

 
 

7.  Przebieg pomiarów  
 

a. Kontrola zestawu pomiarowego 
Rozpoznaj przyrządy wchodzące w skład zestawu laboratoryjnego. 

Następnie włącz oscyloskop i przez około 10 minut zapoznawaj się z działaniem 
jego pokręteł i przełączników. Można kręcić dowolnymi pokrętłami i 
przełącznikami. Po wstępnym rozpoznaniu pokręteł i przełączników oscyloskopu: 

– ustaw oba przełączniki podstawy czasu  czas/cm  w pozycji 1. Wówczas 
na ekranie pojawi się obraz odcinka 

– pokrętłem  b  ustaw ten  odcinek na środku ekranu, a następnie ureguluj 
go pokrętłami regulacji obrazu 
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b. Kalibracja kanałów oscyloskopu 

Taka kalibracja jest niezbędna do pomiaru wielkości obserwowanych 
napięć. Dołącz do trójnika BNC jeden przewód koncentryczny z wtykami BNC i 
jeden przewód koncentryczny z bananowymi wtyczkami. Trójnik podłącz do 
gniazdka BNC kanału B, przewód koncentryczny z wtyczką BNC do miernika 
częstotliwości. Wtyczkę bananową z przewodem białym włóż do gniazda  
(masa)  oscyloskopu, a wtyczkę z przewodem brązowym do gniazdka 2V. 
Przełącznik rodzaju pracy ustaw w pozycji B, a przełącznik V/cm kanału B w 
pozycji 0,5. Na ekranie powinien pojawić się obraz kalibracyjnego napięcia 
prostokątnego. Pokrętła czas/cm i STABIL służą do stabilizacji obrazu. Pokrętło b  
przesuwa obraz w pionie. Pokrętłem WZM ustaw wysokość napięcia 
kalibracyjnego  tak, aby objąć dokładnie  4 kratki = 4 cm. Teraz 1 cm wysokości 
mierzonego napięcia ma wielkość 0,5 V. Przy innym niż 0,5 ustawieniu 
przełącznika V/cm wysokość 1 cm odpowiada napięciu zgodnemu z pozycją 
przełącznika. Aby przeprowadzić kalibrację kanału A, należy podłączyć trójnik  
BNC z przewodami koncentrycznymi  do gniazdka BNC kanału A i przełącznik 
rodzaju pracy ustawić w pozycji A. Ponieważ dla tego kanału przełącznik V/cm 
działa wadliwie w położeniu 0,5, ustaw go w pozycji 1. Pokrętłem WZM kanału A 
ustaw wysokość napięcia kalibracyjnego równą 2 kratki = 2 cm.  
 
UWAGA :   Kalibrację obu kanałów powinien sprawdzić prowadzący zajęcia. 
Badane napięcia mierz na kanale B, ponieważ przełącznik V/cm kanału A nie jest 
w pełni sprawny. Masę przyrządu oznacza się symbolem      .   . 
 

c. Kontrola mierników częstotliwości. 
Częstotliwość kalibracyjnego napięcia prostokątnego wynosi 1 kHz. 

Dołączając to napięcie kolejno do obu mierników częstotliwości, sprawdź czy ich 
wskazania są poprawne. Ewentualne odchyłki zanotuj. 

 
d. Obserwacja napięć harmonicznych 

Włącz trójnik BNC z dwoma przewodami koncentrycznymi do gniazdka 
BNC kanału B. Jeden przewód koncentryczny dołącz do lewego gniazdka BNC 
lewego generatora RC, a drugi przewód ma być włączony do dolnego miernika 
częstotliwości. Po włączeniu generatora i ustawieniu przełącznika rodzaju pracy 
w pozycji B, na ekranie oscyloskopu pojawia się obraz napięcia zmiennego. 
Ustabilizuj obraz i zmierz amplitudę oraz częstotliwość napięcia. Dla nabrania 
wprawy powtórz kilkakrotnie pomiary zmieniając pokrętłami generatora RC 
częstotliwość i amplitudę napięcia. 

 
e. Badanie prostowników. 

Zapoznaj się z rozmieszczeniem poszczególnych elementów na płytce 
zawierającej prostowniki i obwód RC. Opis płytki dany jest w rozdziale 3 
instrukcji. Wyłącz lewy generator RC i połącz go przewodem koncentrycznym z  
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gniazdkiem BNC nr 1 płytki. Gniazdko BNC nr 2 płytki i górny miernik 
częstotliwości połącz poprzez trójnik BNC i dwa przewody koncentryczne z 
gniazdkiem BNC kanału A oscyloskopu. Gniazdko BNC  nr 3 płytki i dolny 
miernik częstotliwości połącz w podobny sposób z gniazdkiem BNC kanału B 
oscyloskopu. Prowadzący zajęcia sprawdza połączenia i ustawia amplitudę  i 
częstotliwość  napięcia generatora RC. Wskazane jest, aby częstotliwość tego 
napięcia wynosiła ok. 200 Hz, a jego amplituda dawała napięcie Utr o amplitudzie 
rzędu 15V. Przy takich połączeniach napięcie generatora RC, które zasila płytkę, 
pojawi się na kanale A oscyloskopu, a napięcie wyjściowe z płytki na kanale B. 
W pozycji  ALT przełącznika rodzaju pracy oba napięcia można obserwować  
jednocześnie.  Napięcie generatora RC traktujemy jako napięcie porównawcze. 
Pokrętłami  b  i przełącznikami V/cm ustaw obrazy napięć tak, aby obraz napięcia 
generatora RC był poniżej obrazu napięcia  badanego i na niego nie zachodził. 
Potrójny przełącznik ISOSTAT na płytce pozwala wybrać do obserwacji pięć 
różnych rodzaj napięć: 

 
Utr  – napięcie harmoniczne na uzwojeniu wtórnym transformatora 
U1   – napięcie wyprostowane przez prostownik jednopołówkowy 
U2  – napięcie wyprostowane przez prostownik dwupołówkowy 
U1S – napięcie U1 stabilizowane przez obwód RC 
U2S – napięcie U2 stabilizowane przez obwód RC 

 
• Wciśnij przycisk czerwony przełącznika i sprawdź czy amplituda i często- 

tliwość napięcia Utr wynosi 15V (ponieważ jest on astabilny, należy przyciskać 
go przez cały czas pomiaru napięcia Utr). 

• Przy wyciśniętych wszystkich przyciskach zmierz wielkość i częstotliwość 
napięcia U1. 

• Wciśnij tylko przycisk czarny i zmierz wielkość i częstotliwość napięcia U2. 
 

Przełącznik AC-DC oscyloskopu umożliwia  pomiar składowej stałej i 
składowej zmiennej napięcia. W pozycji AC mierzymy składową zmienną. 
Przechodząc do pozycji DC mierzymy skok obrazu napięcia, który jest równy 
składowej stałej napięcia. 

 
• Wciśnij tylko przycisk biały przełącznika  ISOSTAT i zmierz składową stałą 

napięcia U1S  a następnie wielkość i częstotliwość jego składowej zmiennej.  
• Wciśnij przycisk czarny i biały i zmierz składową stałą napięcia U2S a 

następnie wielkość i częstotliwość jego składowej zmiennej. 
 
f. Obserwacja zjawiska dudnień. 

Odłącz płytkę z prostownikami od przewodów koncentrycznych. Kanał A 
oscyloskopu połącz poprzez trójnik BNC i dwa przewody koncentryczne z 
prawym generatorem RC i górnym miernikiem częstotliwości. Podobnie połącz  
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kanał B z lewym generatorem RC i dolnym miernikiem częstotliwości. Włącz oba 
generatory i ustaw jednakowe amplitudy ich napięć, a częstotliwość  lewego 
generatora na około 300 Hz. Gdy ustawisz przełącznik rodzaju pracy  w pozycji  
A ±  B, na ekranie pojawi się niestabilny obraz sumy napięć obu generatorów. 
Zmieniając częstotliwość lewego generatora w przedziale od  ok. 200 Hz do ok. 
400 Hz zaobserwuj kilka stabilnych obrazów sumy napięć. Otrzymaj zjawisko 
dudnień dla częstotliwości prawego generatora mniejszej i większej niż 300Hz. W 
obu przypadkach zmierz częstotliwość obu generatorów. 
 
g. Obserwacja krzywych Lissagous 

Połączenia kanału B pozostaw bez zmian. Odłącz od kanału A trójnik BNC 
z dwoma przewodami koncentrycznymi. Do tego trójnika dołącz przewód z 
wtykami bananowymi i gniazdem BNC. Wtyczkę bananową z przewodem  
białym  włóż do gniazdka (masa) oscyloskopu, a wtyczkę bananową z 
przewodem brązowym do gniazdka AC przy wejściu X. Wówczas do kanału B 
jest dołączony lewy generator RC i dolny miernik częstotliwości, a do zacisków 
wejście X prawy generator RC i górny miernik częstotliwości. Ustaw 
częstotliwość lewego generatora na ok. 600 Hz. Po ustawieniu przełącznika  
rodzaju pracy w pozycji B, a przełącznika przy wejściu X w pozycji X zewn na 
ekranie pojawi się prostokątny obraz. Przesuń obraz na środek ekranu i otrzymaj 
obraz kwadratu o boku 6 kratek. Rozmiary obrazu otrzymuje się zmieniając 
amplitudy napięć generatorów. Zmieniając częstotliwość prawego generatora RC 
zaobserwuj pięć różnych krzywych Lissagous tj. koło, krzywą z jednym i z 
dwoma przecięciami w pionie i w poziomie. Zmierz częstotliwość obu 
generatorów dla każdej krzywej. 
 
 
8.  Opracowanie wyników 
 
1. Na jednej kartce papieru milimetrowego formatu A4 wykonaj wykresy pięciu 

napięć Utr , U1 , U2 , U1S , U2S  umieszczając je w pionie jedno pod drugim. 
2. Stosując związki (1) lub (2) wyprowadź wzory ogólne na wartości średnie i 

wartości skuteczne dla napięć  U1 i U2 . Oblicz te wartości, a popełnione przy 
nich błędy oszacuj metodą różniczki zupełnej. 

3. Porównaj obliczone wartości średnie napięć U1 , U2 między sobą i  z 
pomierzonymi składowymi stałymi  napięć U1S , U2S .Wyjaśnij przebieg 
składowych zmiennych napięć  U1S , U2S .  

4. Oblicz częstość dudnień i ilość pełnych drgań napięcia przypadających na 
jeden okres dudnień osobno dla obu pomiarów tego zjawiska. 

5. Narysuj na jednej kartce zaobserwowane krzywe Lissagous i  ustal związek 
pomiędzy ilością punktów przecięć krzywej a stosunkiem częstotliwości 
napięć obu generatorów. 
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