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1. Wstęp 
 

W ćwiczeniu zapoznajemy się z obsługą dwu nowoczesnych przyrządów 
elektronicznych tj. generatora funkcyjnego i oscyloskopu cyfrowego. Obserwując i mierząc 
napięcia generowane przez generator funkcyjny, wyznacza się parametry przebiegów 
napięciowych o różnych kształtach. Ponadto bada się stabilność generowanego napięcia w 
funkcji częstotliwości i obciążenia. W skład zestawu pomiarowego wchodzą: 

  
 

1. oscyloskop cyfrowy  RIGOL DS5022M 
2. generator funkcyjny  NDN DF1642B 
3. opornik dekadowy  ERA  z wewnętrzną korekcją  
4. dwa przewody koncentryczne ze złączami BNC 
5. złącze  BNC z dwoma przewodami  

 
 
Korekcję opornika dekadowego  ERA  wykonano dodając wewnątrz, do zestawu jego oporów 
precyzyjnych, opór korygujący 340 Ω. Stąd przy ustawieniu przełącznika w pozycji 0 kΩ, 
faktyczny opór opornika dekadowego jest równy wartości opornika korygującego. W 
pozostałych pozycjach faktyczna oporność jest zgodna z ustawieniem przełącznika z 
dokładnością nie gorszą niż 1Ω. Będziemy przyjmować, że tak skorygowany opornik 
dekadowy ma klasę 1.  

Przed wykonaniem ćwiczenia sprawdź czy zestaw pomiarowy jest kompletny. Do 
ćwiczenia należy przygotować następujące zagadnienia teoretyczne: 
 
 

• potencjał i napięcie elektryczne 
• źródła napięciowe 
• wartość średnia i skuteczna napięcia 
• napięcia okresowe w tym: harmoniczne, trójkątne i prostokątne 
• okres, częstotliwość, częstość kołowa 
• parametry napięciowe i czasowe kształtu przebiegów 
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2. Źródła napięcia. 
 
 Pojęcia potencjał i napięcie elektryczne są związane z pracą wykonywaną w polu 
elektrycznym. Pole elektryczne to pole, które powstaje wokół ładunków elektrycznych. 
Rozmieszczenie i wielkość ładunków wytwarzających pole może być zupełnie dowolne. 
Niech  qo  oznacza dodatni ładunek próbny na tyle mały, aby nie zniekształcił on badanego 
pola elektrycznego. Podczas przesuwania ładunku w polu elektrycznym jest wykonywana 
praca. Przy tym praca ta nie zależy od kształtu drogi, po której przesuwa się ładunek. 
Oznaczmy przez  W(P, ∞)  pracę wykonaną przy przesunięciu ładunku  qo  z punktu  ∞  do 
punktu  P  w badanym polu elektrycznym.  
 

Potencjałem elektrycznym punktu  P  nazywamy iloraz 
 
 

0

),(
)(

q

PW
P

∞=ϕ                                                             (1) 

 
 
W układzie jednostek  SI  potencjał elektryczny mierzy się w woltach  V =  J/ C . Każdemu 
punktowi pola można przyporządkować potencjał elektryczny  φ  zdefiniowany wzorem (1). 
Ponieważ praca  W(P, ∞)  jest proporcjonalna do wielkości ładunku próbnego, to potencjał 
nie zależy od ładunku  qo   i jest wyłącznie cechą samego pola. Jednak potencjał elektryczny 
jest określony z dokładnością do stałej, zależnej od wyboru punktu odniesienia. W definicji 
(1) punktem odniesienia był punkt  ∞  czyli punkt nieskończenie odległy. W praktyce 
potencjał określa się względem ziemi, przyjmując umownie, że jej potencjał wynosi zero. 
Zwykle obudowę aparatury elektronicznej uziemia się poprzez specjalny bolec w gniazdku 
sieciowym. Punkt o potencjale ziemi oznacza się symbolem     
 

Różnicę potencjałów  
 

12 ϕϕ −=U  
 

dwu punktów pola elektrycznego nazywamy napięciem elektrycznym panującym pomiędzy 
tymi punktami 
 
Oczywiście napięcie również mierzy się w woltach. Napięcie  U  liczbowo jest równe pracy 
wykonanej przy przeniesieniu jednostki ładunku pomiędzy punktami o potencjałach  φ1 i  φ2. 
  

Napięcia elektryczne można wytwarzać na różne sposoby i mogą one być stałe lub 
zmienne w czasie. Źródłami napięcia są np. prądnice, ogniwa woltaiczne, prostowniki, 
zasilacze stabilizowane, generatory funkcyjne itp. Źródła napięcia na schematach oznaczamy 
symbolami  
 

 
 
 
Pierwszy symbol oznacza źródło napięcia stałego, drugi źródło napięcia harmonicznego, a 
trzeci jest symbolem ogólnym i oznacza źródło o dowolnym napięciu. Napięcie generowane 
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przez źródło nazywa się siłą elektromotoryczną. Jeżeli do źródła napięciowego dołączymy 
opór  R0 , to pobiera on prąd ze źródła. Idealne źródło generuje napięcie niezależne od 
pobieranego prądu. Ponieważ źródła rzeczywiste posiadają oporność wewnętrzną  Rw, to 
napięcie  U  na zaciskach źródła jest mniejsze niż siła elektromotoryczna  ε  generowana przy 
braku obciążenia.  
 
 

 
 

 
Prosto zauważyć, że napięcie na zaciskach źródła wynosi  
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Im mniejszy jest opór  R0  , tym większe jest obciążenie źródła i napięcie  U  na jego 
zaciskach maleje. W szczególności, gdy  R0 = Rw  napięcie  U  spada do połowy siły 
elektromotorycznej  ε. Powyższy wzór jest słuszny dla baterii voltaicznych i akumulatorów. 
Napięcie z zasilaczy i generatorów , stabilizowane ujemnym sprzężeniem zwrotnym, nie 
zależy w szerokich granicach od zmian obciążenia  R0 . 
 
 
3. Napięcia okresowe 
 
 Napięcie może się zmieniać w czasie w sposób zupełnie dowolny. Jednak w 
zastosowaniu szczególnie istotne są tzw. napięcia okresowe. Z definicji napięciem 
okresowym nazywamy napięcie, którego przebieg powtarza się co pewien odcinek czasu  T,  
zwany okresem napięcia. Zatem w każdej chwili  t  dla napięcia okresowego  U(t)  zachodzi 
równość 

 
 

U(t+T) = U(t) 
 
 
Odwrotność okresu  f=1/T  nazywamy częstotliwością napięcia  -  jednostką częstotliwości 
jest  Hz = 1/s. Przykładowo, napięcie okresowe o częstotliwości 1kHz powtarza się 1000 razy 
na sekundę. Ściśle rzecz biorąc, napięcie stałe i napięcia okresowe są pojęciami 
abstrakcyjnymi, bo z definicji istnieją nieskończenie długo. W praktyce każde napięcie trwa 
przez pewien odcinek czasu tj. od chwili włączenia do chwili wyłączenia. Jeżeli czas trwania 
napięcia jest dostatecznie długi, to stosowanie tych pojęć jest zasadne. Najczęściej 
stosowanymi w elektronice napięciami okresowymi są napięcia harmoniczne, napięcia 
prostokątne i napięcia trójkątne. 
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 Napięcie harmoniczne to napięcie, którego przebieg opisuje funkcja: 
 

U(t) = Umcos(ωt +φ)                                                        (2) 
 

 
gdzie: 
 Um – amplituda napięcia  
 ω   – częstość kątowa (pulsacja) 
 φ   – kąt przesunięcia fazowego 
 
Wyrażenie  ωt +φ  nazywa się fazą napięcia i jako kąt mierzy się w radianach (1radian  
wynosi około 57 stopni kątowych). Ponieważ funkcja  cos  ma okres  2π radianów, to dla 
napięcia (2)  mamy 
 

ωT = 2π,     a stąd     ω = 2π/T =2πf 
 
Jak widać, częstość kątowa  ω  jest szybkością zmian fazy napięcia i jest proporcjonalna do 
częstotliwości napięcia. Wykres napięcia harmonicznego ukazuje  Rys. 1. 
 

 
Rys. 1 

 
Kąt  φ  jest miarą przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem  Umcos ωt  a napięciem (2). Na 
osi czasu kątowi  φ  odpowiada przesunięcie przebiegu o odcinek  (φ/2π)T.  W szczególności, 
gdy zachodzi opóźnienie fazowe  φ = -π/2  funkcja (2) przekształca się w funkcję  Umsin ωt. 
Najczęściej spotykanym napięciem harmonicznym jest napięcie sieciowe 230V/50Hz. 
 Napięcie prostokątne może przebiegać w ogólności jak na  Rys. 2. 
 

 
Rys. 2 



 7 

Stosunek 
 

%1001

T

t
 

 
 
gdzie  t1  jest czasem trwania „prostokąta dodatniego”, nazywa się współczynnikiem 
wypełnienia przebiegu prostokątnego. Jeżeli współczynnik wypełnienia wynosi 50%, to 
„prostokąt dodatni” wypełnia połowę okresu takiego napięcia. Napięcie maksymalne  U1  i 
napięcie minimalne  U2  mogą być różne. Gdy współczynnik wypełnienia jest bardzo mały, a  
U2 = 0, to otrzymujemy przebieg impulsowy jak na Rys. 3 . 
 
 

 
 

Rys. 3 
 
W ogólnym przypadku przebieg impulsowy może zawierać również „szpilki ujemne”. 
 Przebieg w kształcie „piły” jak na  Rys. 4 nazywa się napięciem piłozębnym lub 
inaczej trójkątnym. 
 

 
 

Rys. 4 
 

Jak widać, napięcie to wpierw rośnie liniowo do wartości  Um, a następnie liniowo opada do 
zera. Napięcia piłozębne stosuje się np. w oscyloskopach analogowych przy odchylaniu w 
poziomie wiązki elektronowej. 
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4. Napięcie średnie i napięcie skuteczne 
 
 Wartość średnia i wartość skuteczna są szczególnie ważnymi parametrami napięć 
zmiennych. Napięcia te definiuje się następująco. Niech w przedziale czasu od chwili  t  do  
t + ∆t  napięcie zmienia się jak na  Rys. 5 
 
 

 
Rys. 5 

 
Pole  S  pod wykresem napięcia  U(t)  w przedziale od   t   do  t + ∆t  można wyznaczyć 
graficznie lub obliczając tzw. całkę oznaczoną. Pole to można zastąpić polem prostokąta o 
bokach  Uśr  i  ∆t.  
  
 Wielkość  
 
 

t

S
U śr ∆

=       (3) 

 
nazywamy wartością średnią napięcia  U(t)  w przedziale  <t, t+ ∆t >. 
  
 Wartość średnia niektórych napięć może być zerowa, jednak i takie napięcia 
dostarczają energię do zasilanych przez nie układów. Energia ta z reguły wydziela się w 
postaci ciepła rozpraszanego na opornościach elementów elektronicznych. W przedziale 
czasu  <t, t+ ∆t >  energia wydzielana na oporze jest proporcjonalna do pola  S’ pod 
wykresem funkcji  U2 (t).  
 
 Wartością skuteczną  Usk  napięcia zmiennego  U(t)  w przedziale czasu  <t, t+ ∆t > 
nazywamy taką wartość równoważnego napięcia stałego, przy którym na tym samym oporze 
wydziela się taka sama energia w tym samym przedziale czasu  ∆t. 
  
Z definicji wynika, że  Usk

2  jest wartością średnią w przedziale  <t, t+ ∆t >  funkcji  U2(t).  
Ponieważ  StU sk ′=∆2 , stąd   

 
 

t

S
U sk ∆

′
=                                                                   (4) 
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Pole  S’  można wyznaczyć graficznie lub obliczając odpowiednią całkę oznaczoną. W 
literaturze anglojęzycznej wartość średnią i wartość skuteczną napięcia oznacza się 
symbolami  Vavg    i  Vrms  odpowiednio. Skróty w symbolach pochodzą od słów  average  
i  root mean square  co znaczy średnia i wartość pierwiastka kwadratowego. 
 Dla napięć okresowych naturalnym przedziałem czasu jest okres funkcji  ∆t =T. 
Wartości średnie i skuteczne dla omówionych wyżej napięć są jak w Tab. 1 
 
 
 
 napięcie harmoniczne napięcie prostokątne napięcie trójkątne 

wartość średnia 0 2
1

21 )( U
T

t
UU −+  2mU  

wartość skuteczna 2mU  
T

t
UUU 12

2
2
1

2
2 )( −+  3mU  

 
 

Tab. 1 
 
Napięcia Um,  U1, U2  z  Tab. 1  są zaznaczone na na  Rys.1,  Rys. 2 i  Rys 4. 
 
 
5. Parametry kształtu 

 
Przebiegi prostokątne w realnych układach elektronicznych mogą być zniekształcone. 

Takie przebiegi opisujemy za pomocą tzw. parametrów kształtu. Ogólnie, rozróżniamy 
napięciowe i czasowe parametry kształtu. Parametry napięciowe ilustruje  Rys. 6.  

 
 

 
 

Rys. 6 
 
gdzie wprowadzono następujące parametry: 
 

Vpp                   napięcie międzyszczytowe (peak to peak voltage).  
Vmax                napięcie maksymalne.  
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Vmin                napięcie minimalne.  
Vamp               różnica między  Vtop i  Vbase  
Vtop                 napięcie górne.  
Vbase               napięcie dolne.  
Overshoot        przepięcie górne.  
Preshoot          przepięcie dolne.  

 
Overshoot i Preshoot mierzy się w procentach jako ilorazy 

 
 

Overshoot %100
Vbase-Vtop

Vtop-Vmax=  

 

Preshoot %100
Vbase-Vtop

Vbase-Vmin=  

 
 
Do parametrów napięciowych zalicza się również  Vavg  i  Vrms  czyli napięcie średnie i 
napięcie skuteczne omówione w rozdziale 4.  
 

Oprócz parametrów napięciowych wprowadza się również parametry czasowe kształtu 
jak na  Rys. 7. 
 

 
 

Rys. 7 
Najważniejszymi z nich są: 
 

Period    okres napięcia 
Frequency    częstotliwość napięcia 
Duty   wspólczynnik wypełnienia 
Rise Time     czas narastania zbocza przedniego od 10% do 90% wysokości napięcia.  
Fall Time czas opadania zbocza tylnego od 90% do 10% wysokości napięcia.  

 
Większość z wprowadzonych parametrów kształtu służy głównie do opisu przebiegów 
prostokątnych. 
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6. Generator funkcyjny i oscyloskop cyfrowy 
 

Generator funkcyjny i oscyloskop analogowy lub cyfrowy są obecnie niezbędnymi 
narzędziami do badania działania różnych układów elektronicznych. Generator funkcyjny to 
urządzenie, które wytwarza przebiegi napięciowe o różnym kształcie, w tym przynajmniej 
napięcie harmoniczne, trójkątne i prostokątne. Amplituda i częstotliwość przebiegów powinna 
być regulowana w szerokim zakresie. Przykładowo, generator funkcyjny  NDN DF 1642B  
posiada następujące parametry: 

 
- zakres regulacji częstotliwości  6 Hz ÷ 6MHz 
- zakres regulacji napięcia 0÷ 20Vpp 
- impedancja wyjściowa ok. 6kΩ 

 
Rozmieszczenie przycisków i pokręteł na płycie czołowej tego generatora ukazuje Rys. 8 
 

 
 

Rys. 8 
 

1. sieć 
2,3. zmiana skokowa częstotliwości w górę i w dół 
4. zmiana kształtu przebiegu 
5. włączenie składowej stałej 
6. regulacja składowej stałej w zakresie -10V;  +10V 
7. przycisk przemiatania częstotliwości 
8.  pokrętło szybkości przemiatania 
9.  skokowa zmiana napięcia wyjściowego 
10. wyjście sygnału analogowego 
11. wyjście sygnału cyfrowego 
12. pokrętło płynnej regulacji napięcia wyjściowego 
13,14. wejście i przycisk sygnału zewnętrznego 
15. regulacja zakresu przemiatania 
16. regulacja symetrii przebiegu 
17.wyświetlacz poziomu napięcia  
18. przycisk symetrii sygnału 
19. wyświetlacz częstotliwości 
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Główną wadą tego generatora jest słaba wydajność prądowa i związana z tym zależność 
amplitudy generowanego napięcia od obciążenia zewnętrznego. 

Oscyloskop cyfrowy jest w zasadzie wysoko specjalistycznym komputerem służącym 
do obserwacji, pomiaru, rejestracji i analizy matematycznej przebiegów napięciowych. 
Przebiegi obserwuje się na ekranie ciekłokrystalicznym  LCD . Niektóre oscyloskopy 
pozwalają wyświetlać na raz nawet kilkanaście różnych przebiegów. Oscyloskop RIGOL 
DS1022CD jest przyrządem o średnim zaawansowaniu technicznym, który między innymi ma 
następujące parametry: 

 
 - pasmo przenoszenia   25MHz 
 - ilość kanałów    2 
 - szybkość próbkowania  250MSp/s 
 - pamięć    do 10 przebiegów 
 - funkcje matematyczne  4 działania algebraiczne i  FFT 
 
FFT  jest tzw. szybką transformatą Fouriera – służy ona do analizy widmowej sygnału. 
Płytę czołową oscyloskopu ukazuje Rys. 9 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 9 
 
 
 
Przeznaczenie poszczególnych przycisków i pokręteł opisuje instrukcja [4]. Dodajmy jedynie, 
że oscyloskop do sieci włącza się przyciskiem  POWER, który znajduje się tuż pod ekranem 
wyświetlacza. Po przyciśnięciu przycisku menu np. MEASURE , na ekranie z prawej strony 
pojawia się na chwilę pole dostępnych funkcji. Funkcje wybieramy przyciskami funkcyjnymi 
(które są szare) znajdującymi się tuż po prawej stronie ekranu. Badane przebiegi napięciowe 
najprościej jest lokalizować przyciskiem AUTO. W opcji tej oscyloskop sam automatycznie 
dobiera warunki wyświetlania badanych przebiegów. 
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7. Przebieg pomiarów 
 
a. rozpoznaj przyciski i pokrętła generatora funkcyjnego i oscyloskopu 

 
UWAGA: Nie używaj przycisku  UTILITY  i nie kalibruj samodzielnie oscyloskopu 

 
b. podłącz generator kablem koncentrycznym do kanału CH1 oscyloskopu i włącz oba 

przyrządy. Dla wprawy zmierz napięcie międzyszczytowe i okres kilku różnych 
przebiegów napięciowych. Wyniki skonfrontuj z prowadzącym zajęcia. 

 
c. ustaw sinusoidę o napięciu międzyszczytowym  Vpp = 5V i częstotliwości  f= 50Hz. 

Zmierz napięcie  Vpp dla częstotliwości jak w Tab.1. 
 
d. ustaw przebieg prostokątny o napięciu międzyszczytowym  Vpp = 5V i częstotliwości  

f= 50Hz. Zmieniając częstotliwość jak wyżej zmierz czas narastania zbocza przedniego. 
 
e. ustaw przebieg prostokątny o napięciu międzyszczytowym  Vpp = 5V i częstotliwości  

f= 50Hz. Zmierz Overshooty dla tych samych częstotliwości. Wyniki pomiarów z 
punktów  c, d, e zamieść w Tab. 1 

 
f. ustaw sinusoidę o napięciu międzyszczytowym  Vpp = 5V i częstotliwości  f= 5kHz. 

Zmierz napięcia  Vpp,  Vmax,  Vavg,  Vrms   okres  T  dla sinusoidy, przebiegu trójkątnego 
i przebiegu prostokątnego. Wyniki umieść w  Tab.2 

  
g. ustaw sinusoidę o napięciu skutecznym  Vrms = 5V i częstotliwości  f = 5kHz  wartość 

zapisz w pierwszej kolumnie tabeli. Dołącz do generatora funkcyjnego opornik dekadowy 
i oscyloskop.  

 
Opór  R0 opornika dekadowego służy jako obciążenie generatora funkcyjnego. Zmierz 
zależność napięcia  Vrms  od wartości obciążenia  R0. Wyniki umieść w Tab. 3  
 

   Tabele pomiarowe są jak niżej 
 

 50 Hz 500 Hz 5 kHZ 50 kHz 500 kHz 5MHz 
Vpp [V]        

Czas narastania [ns]       

Overshoot [%]       
 

Tab. 1 
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  Vpp Vmax Vavg Vrms T 
sinusoida           

trójkąt           

prostokąt           
 

Tab. 2 
 
 
 

 pozycja  R0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
obciążenie 1M 10 k 9k 8k 7k 6k 5k 4k 3k 2k 1k 340 Ω 
Vrms [V] 

                         
natężenie 

prądu[mA]              
pobierana 
moc [mW]             

 
Tab. 3 

 
 
8. Opracowanie wyników 
 

1. jak zależą od częstotliwości parametry : Vpp, czas narastania zbocza przedniego i  
 Overshoot ? Co się dzieje z kształtem przebiegu prostokątnego dla wyższych  
 częstotliwości? 

2. oblicz teoretycznie w oparciu o  Vmax  i  T  napięcia  Uśr, Usk  i  częstotliwość  f  dla  
 napięcia harmonicznego, trójkątnego i prostokątnego. 

3. porównaj wyniki obliczeń z punktu 2 z wynikami  Tab.2  
4. oblicz natężenie prądu i moc czynną pobieraną z generatora przy różnym obciążeniu. 

 Oszacuj próg natężenia prądu i mocy, które można pobrać z generatora bez widocznej  
 zmiany jego napięcia. 
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