
Zastosowanie oscyloskopu w technice pomiarowej 
 
 
 

Cel ćwiczenia 
 
 Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania oraz parametrów technicznych 

oscyloskopów analogowych i cyfrowych. Ponadto ćwiczenie pozwoli na zdobycie umiejętności 

obsługi oraz zastosowań oscyloskopu do pomiarów wielkości elektrycznych. 

 

 

 
1. Teoretyczne podstawy pomiaru 

 
Budowa i zasada działania oscyloskopu analogowego 

 
 Oscyloskop służy do obserwacji i rejestracji przebiegów elektrycznych, a przy zastosowaniu 

odpowiednich przetworników, także wielkości nieelektrycznych. Ze względu na rodzaj budowy 

i sposób zobrazowania sygnałów, oscyloskopy dzieli się na oscyloskopy analogowe 

(klasyczne), oscyloskopy cyfrowe oraz oscyloskopy analogowo-cyfrowe. Uproszczony schemat 

blokowy oscyloskopu analogowego jest przedstawiony na rys. 1. Badany sygnał jest 

doprowadzony do wejścia wzmacniacza odchylania pionowego (wzmacniacza Y). Wzmacniacz 

ten ma regulowany i z reguły kalibrowany współczynnik wzmocnienia, co umożliwia określenie 

amplitudy sygnału wejściowego na podstawie pomiaru amplitudy przebiegu obserwowanego na 

ekranie oscyloskopu. W celu obserwacji przebiegów w funkcji czasu do płytek odchylania 

poziomego musi być podawane napięcie narastające liniowo w czasie. Jest ono wytwarzane w 

generatorze podstawy czasu jako napięcie piłokształtne.  Aby obraz na ekranie oscyloskopu był 

stabilny, moment wyzwalania napięcia piłokształtnego w generatorze podstawy czasu musi być 
synchronizowany za pomocą badanego przebiegu lub też z zewnętrznego źródła synchronizacji. 

Czasem zachodzi konieczność obserwacji wzajemnej zależności dwóch przebiegów 

elektrycznych, np. pomiar częstotliwości metodą krzywych Lissajous, pomiar fazy metodą 

elipsy - wtedy generator podstawy czasu jest odłączany, a do płytek odchylania poziomego jest 

doprowadzony przez wzmacniacz drugi  

z badanych sygnałów. 
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Rys. 1. Schemat blokowy oscyloskopu analogowego [2] 

 

 Wszystkie układy elektroniczne oscyloskopu łącznie z lampą oscyloskopową, wymagają 

odpowiedniego napięcia zasilającego otrzymywanego z zasilacza, w którym można wyodrębnić 

blok wysokiego napięcia, służący do zasilania lampy oscyloskopowej. 

 Obok podstawowych bloków pokazanych na rys. 1, w konkretnych rozwiązaniach 

oscyloskopów mogą być zastosowane dodatkowe układy rozszerzające możliwości 

oscyloskopu, np. linia opóźniająca, umożliwiająca wyzwolenie generatora podstawy czasu 

zanim sygnał zostanie wzmocniony i wyświetlony na ekranie, dodatkowe wzmacniacze Y oraz 

przełączniki dające możliwość obserwacji kilku przebiegów jednocześnie. W przypadku 

oscyloskopu wielokanałowego (zazwyczaj realizuje się 2 kanały na jednym strumieniu lampy 

oscyloskopowej) wyróżnia się dwa rodzaje pracy wielokanałowej, mianowicie: 

praca przemienna (oznaczenie ALT) polegająca na tym, że lampa wyświetla dany kanał 

podczas pełnego cyklu pracy generatora podstawy czasu, a drugi kanał podczas następnego 

pełnego cyklu; ten tryb pracy przełącznika kanałów stosuje się podczas obserwacji przebiegów 

o dużej częstotliwości, praca przerywana (oznaczenie CHOP) polegająca na tym, że podczas 

jednego cyklu podstawy czasu następuje wiele przełączeń przełącznika elektronicznego 
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z jednego kanału na drugi. Aby na ekranie nie było widać efektów przełączania, częstotliwość 

przełączania nie może być skorelowana z częstotliwością generatora podstawy czasu. Ten tryb 

służy do obserwacji przebiegów wolnozmiennych. Częstotliwość przerywania jest stała i mieści 

się w zakresie 0,1 MHz do 2 MHz. 

Lampa oscyloskopowa 
 

 Schemat rozmieszczenia elektrod w lampie oscyloskopowej i ich zasilania przedstawiono na 

rys.2. Regulacja potencjału siatki S1 (cylindra Wehnelta) steruje ilością elektronów 

przepuszczanych w kierunku ekranu, czego efektem jest zmiana jasności obrazu. 

 Rozkład pola elektrycznego w przestrzeniach między siatką i anodą A1 oraz między 

anodami A1 i A2, powoduje powstanie soczewek  elektrostatycznych, których ogniskowa jest 

regulowana przez zmianę potencjału anody A1 - efektem tego jest regulacja ostrości. Anoda A2 

przyśpiesza ruch elektronów, nadając im odpowiednią prędkość. Jest ona elektrycznie 

połączona z pokryciem grafitowym powierzchni  bocznej bańki, co umożliwia wychwytywanie 

i odprowadzanie elektronów wtórnych wybijanych z ekranu. Ekran pokryty jest luminoforem, 

zapewniającym odpowiednią barwę świecenia i jakość obrazu. 

 
Rys. 2. Lampa oscyloskopowa [2] 
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 Wadą rozwiązania z dwoma anodami jest wzajemne oddziaływanie regulacji jaskrawości 

i ostrości. Wprowadzenie dodatkowej trzeciej anody i odpowiednia jej konstrukcja umożliwia 

uniknięcie tych niepożądanych zjawisk. 

Katoda, siatka i układ anod tworzą razem działo elektronowe. Wytwarza ono i kształtuje 

strumień elektronów, który następnie jest odchylany przez pole elektrostatyczne w obszarze 

płytek odchylenia pionowego i poziomego. 

 
Generator podstawy czasu 

 
 Jak już wspomniano, w celu obserwacji na ekranie przebiegów czasowych jest konieczne 

doprowadzenie do płytek odchylania poziomego napięcia piłokształtnego. Podczas narastania 

napięcia piłokształtnego następuje odchylanie strumienia elektronów z lewej na prawą stronę 

ekranu. Jednocześnie strumień jest odchylany w kierunku pionowym przez napięcie badane. 

W efekcie na ekranie oscyloskopu ukazuje się obraz przebiegu czasowego badanego napięcia. 

 Po osiągnięciu wartości maksymalnej, napięcie piłokształtne bardzo szybko zmienia wartość 

od maksymalnej do zera. Czas tej zmiany nazywa się czasem opadania. Po czasie opadania 

występuje zazwyczaj pewna zwłoka czasowa, która jest efektem działania układu wyzwalania 

generatora podstawy czasu. Podczas opadania napięcia podstawy czasu strumień elektronów w 

lampie jest wygaszany, dzięki czemu nie obserwuje się na ekranie przebiegów powrotnych. 

 
Wzmacniacz odchylania pionowego 

 
 Wzmacniacz odchylenia pionowego jest najistotniejszym układem oscyloskopu 

decydującym o jego jakości, a tym samym o obszarze jego zastosowań. Podstawowe parametry 

wzmacniacza to: czułość, częstotliwość graniczna, impedancja wejściowa, maksymalne napięcie 

wejściowe, zniekształcenia nieliniowe, szumy. Wzmacniacz Y jest wzmacniaczem 

o sprzężeniach bezpośrednich (stałoprądowych). Badany sygnał jest doprowadzony z gniazda 

wejściowego do tłumika przez kondensator separujący składową stałą. Przełącznik "="/∼" służy 

do zwierania kondensatora separacyjnego. W pozycji "=" do wzmacniacza dochodzi sygnał 

wejściowy ze składową stałą. Zadaniem tłumika jest zmniejszenie sygnału wejściowego do 

wartości zależnej od czułości wzmacniacza i wymaganej amplitudy obrazu na ekranie. Ponadto 

tłumik zapobiega przesterowaniu stopni wejściowych. Tłumik jest zbudowany jako przełączalny 

dzielnik skompensowany częstotliwościowo o stałej (niezależnej od stopnia tłumienia) 

impedancji wejściowej. Impedancję wejściową modeluje się układem równoległym R i C o 
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wartościach odpowiednio R = 1MΩ oraz C od 10pF do 50pF.  Wzmacniacz wyposażony jest w 

regulator wzmocnienia oraz układ przesuwania pionowego. Ponadto w wielu oscyloskopach 

stosuje się linię opóźniającą, która daje możliwość wystartowania generatora podstawy czasu, 

zanim badany sygnał zostanie doprowadzony do lampy. Linię wykorzystuje się przy obserwacji 

przebiegów aperiodycznych (jednokrotnych). Pasmo przenoszenia wzmacniacza Y definiuje się 

jako częstotliwość, przy której czułość oscyloskopu maleje o 3dB, to znaczy maleje do wartości 

0.707 czułości początkowej (przy napięciu stałym lub małej częstotliwości). Obecnie 

produkowane oscyloskopy charakteryzują się pasmem przenoszenia 0÷20GHz. 

 
Wpływ oscyloskopu na źródło badanego sygnału 

 
Przy pomiarze sygnałów elektrycznych powstaje pytanie, w jakim stopniu dołączenie 

oscyloskopu do badanego układu wpłynęło na źródło  sygnału i zniekształciło kształt przebiegu. 

Na impedancję wejściową oscyloskopu składa się rezystancja (zazwyczaj 1MΩ dla prądu 

stałego i małej częstotliwości) zbocznikowana pojemnością (10-50)pF. Jeżeli badany układ jest 

oddalony od oscyloskopu, to do pojemności wejściowej dodaje się pojemność układu połączeń, 

którą mogą stanowić: 

- dwa przewody, jeden sygnałowy a drugi przewód masy, 

- przewód koncentryczny o impedancji falowej zazwyczaj 50Ω, który charakteryzuje się 
pojemnością do 100pF na 1m długości, co może wpływać na wzrost obciążenia źródła 
badanego sygnału. 

W wielu pomiarach, szczególnie przy pomiarach sygnałów wielkiej częstotliwości 

i sygnałów impulsowych, powyższe sposoby dołączenia oscyloskopu powodują powstanie 

bardzo dużych zniekształceń wynikających z nadmiernego obciążenia oraz niekorzystnych 

zjawisk falowych w postaci odbić w przewodzie koncentrycznym. Zniekształcenia te mają 

charakter ilościowy (błędy napięciowe) oraz jakościowy (np. istnienie na ekranie oscylacji, 

które w układzie nie występują). 

 Dla wiernego odtworzenia badanego sygnału, jego źródło należy łączyć z oscyloskopem 

przez sondę o odpowiednio dużej impedancji wejściowej lub zastosować przewód 

koncentryczny dopasowany falowo na gnieździe wejściowym oscyloskopu. 

Sondy dzielimy na 3 grupy: 

- bierne, zawierające elementy R i C, 

- czynne, 

- demodulacyjne. 
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W tabeli.1 przedstawiono schematy wybranych sond biernych i ich krótką charakterystykę. 
Tabela.1 

Schemat sondy Charakterystyka sondy 
 

 

Dwa luźne przewody. Tłumienie 1:1. 
Wartości C i L bliżej nieokreślone i zależne 
od długości oraz wzajemnego położenia 
przewodów. 

 

 

Przewód koncentryczny. Tłumienie 1:1. Duża 
pojemność (100pF/m). Przy w. cz.  powstają 
odbicia. 

 

R2
50Ω

R1

450   lub 4950Ω Ω
 

Sonda oporowa: Tłumienie 1:10 (R1=450Ω) 
do 1:100 (R1=4950Ω). 
Typowe wartości 1:10 Rwe=500Ω, 
Cwe=(0,7÷1,5)pF.  
Pasmo 3,5GHz, czas narastania 0,1ns 
1:100:Rwe 5000Ω, Cwe =(0,6÷1)pF. 
Pasmo 1,7GHz, czas narastania 0,2ns. 

 

 

Sonda RC: Tłumienie 1:10 do 1:1000 
 Rwe od 10MΩ do 100MΩ. 
Cwe (2÷15)pF narastania (2÷10)ns 

 

 

Sonda pojemnościowa: Typowa wartość 
tłumienia 1:100, Cwe=(2÷5)pF. 
Napięcie wejściowe do 30kV 

 

 

Budowa i zasada działania oscyloskopu cyfrowego 

 

Szybki rozwój technologii wytwarzania półprzewodnikowych układów cyfrowych 

i analogowych polegający na uzyskiwaniu ich coraz lepszych parametrów i niezawodności przy 

jednoczesnym bardzo wyraźnym spadku cen, przyczynia się do powiększania oferty 

oscyloskopów cyfrowych na rynku przyrządów pomiarowych. Można przyjąć, że obecnie 

rozwój technik zobrazowania, pomiaru parametrów i rejestracji przebiegów sygnałów 

elektrycznych przebiega właśnie w grupie oscyloskopów cyfrowych. 

Oscyloskop cyfrowy (ang. DSO – Digital Storage Oscilloscope) realizuje działanie 

polegające na próbkowaniu badanego (obserwowanego) sygnału, przetwarzaniu analogowo-

cyfrowym ciągu jego próbek czasowych, ich przetwarzaniu cyfrowemu, a następnie 

zobrazowaniu i rejestracji. Realizowanie przez oscyloskop cyfrowy innego przetwarzania 

sygnału niż ma to miejsce w oscyloskopie analogowym powoduje, że charakteryzuje się on 

jakościowo innymi właściwościami, pozwalając na realizowanie pomiarów niedostępnych 

w innych rodzajach przyrządów pomiarowych. Z tego też względu oscyloskop cyfrowy jest 
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charakteryzowany dodatkowymi, względem oscyloskopu analogowego parametrami, z których 

najważniejsze to: 

 maksymalna częstotliwość próbkowania fsmax, 

 pasmo częstotliwości dla przebiegów okresowych (powtarzalnych), 

 pasmo częstotliwości dla przebiegów jednorazowych (nieokresowych), 

 rozdzielczość w kierunku osi poziomej X oraz osi pionowej Y, 

 pojemność i liczba buforów przeznaczonych do przechowywania próbek obserwowanych 
przebiegów. 

 Zapamiętany w oscyloskopie przebieg (jeden lub kilka przebiegów) może być poddawany 

różnym przetwarzaniom pozwalającym na: 

 oglądaniu przebiegu sygnału przed wyzwoleniem (ang. pretriggering) cyfrowej podstawy 
czasu, 

 długim oczekiwaniu (ang. baby-sitting) na przebieg lub zaistnienie warunku wyzwalania, 
a następnie zarejestrowaniu przebiegu, 

 matematycznym przetwarzaniu sygnałów takim jak np. uśrednianie redukujące poziom 
szumów i zakłóceń, obliczanie wartości skutecznej i średniej, arytmetyka sygnałów, 
analiza częstotliwościowa itp., 

 automatycznym pomiarze różnych cech sygnału, np. wartości chwilowej, wartości 
międzyszczytowej, czasu narastania i opadania, szerokości impulsu, okresu, 
częstotliwości, 

 pomiar parametrów przebiegu w dziedzinie napięcia oraz dziedzinie czasu 
i częstotliwości za pomocą kursorów z odczytem wartości na ekranie. 

Praktycznie wszystkie oscyloskopy cyfrowe są wyposażone w interfejs komunikacyjny 

szeregowy (RS 232), równoległy GPIB (IEEE 488, IEC 625), USB lub kartę sieciową LAN, 

dzięki czemu możliwe jest zewnętrzne sterowanie oscyloskopem, niezbędne w przypadku 

realizacji automatycznego systemu pomiarowego. Ponadto możliwa jest bezpośrednia 

współpraca oscyloskopu z drukarką w celu wydrukowania przebiegu. Szereg oscyloskopów 

wyposażono w napędy dysków elastycznych, twardych, optycznych, gniazda kart pamięci 

półprzewodnikowych, dzięki czemu z poziomu menu oscyloskopu można dokonać zapisu 

zapamiętanego przebiegu sygnału w wybranym formacie. 

Na rys. 3 przedstawiono schemat strukturalny oscyloskopu cyfrowego zawierający 

podstawowe bloki obrazujące tor przetwarzania sygnału. 
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Wejście
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wzorcowej

.  
Rys. 3. Struktura oscyloskopu cyfrowego 

 
 Wszystkie funkcje oscyloskopu są realizowane pod kontrolą systemu mikrokomputerowego. 

Tor analogowego przetwarzania sygnału wejściowego został ograniczony do wzmacniacza 

wejściowego i obwodów kondycjonowania sygnału, zapewniając tym samym warunki dla 

przeprowadzania poprawnego przetwarzania analogowo-cyfrowego. Wszystkie pozostałe etapy 

przetwarzania sygnału pomiarowego są realizowane w obwodach cyfrowych. Z tego też 

powodu powstają obecnie, obok typowych oscyloskopów stacjonarnych w postaci kompletnego 

przyrządu (ang. bench oscilloscopes), konstrukcje oscyloskopów ograniczone do obwodu 

(układu) realizującego akwizycję danych, natomiast wszelkie funkcje sterujące oraz obróbka 

danych są przeprowadzane w komputerze klasy PC. Produkowane obecnie takie oscyloskopy 

(ang. PC-based oscilloscpes) mają formę przystawki połączonej 

z komputerem PC za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego szeregowego, równoległego, 

VXI, USB lub Ethernet’u. Drugą formą w/w rodzaju oscyloskopu jest oscyloskop w formie 

karty instalowanej bezpośrednio w komputerze PC do złącza typu PCI. Funkcje użytkowe 

oscyloskopu klasy PC-based są realizowane na poziomie oprogramowania komputera PC. 

W porównaniu z oscyloskopami stacjonarnymi, oscyloskopy klasy PC-based charakteryzują się 

zazwyczaj gorszymi parametrami dynamicznymi, mają natomiast lepsze możliwości obróbki i 

rejestracji danych, bo zależne jedynie od możliwości sterującego komputera PC. Trzecią grupą 

oscyloskopów cyfrowych są oscyloskopy przenośne (ang. handheld oscilloscopes) o zasilaniu 

bateryjnym wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny LCD. Ich parametry dynamiczne są 

porównywalne z oscyloskopami klasy PC-based, natomiast właściwości użytkowe uboższe niż 

oscyloskopów laboratoryjnych, dlatego też stanowią najtańszą grupę oscyloskopów cyfrowych. 

W tabeli 2 przedstawiono maksymalne wartości pasma przenoszenia oraz szybkości 

próbkowania obecnie produkowanych oscyloskopów cyfrowych  

 
 
 
 

Tabela 2 
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Klasa oscyloskopu Oscyloskop 
stacjonarny 

Oscyloskop typu  
PC-based zewnętrzny 

Oscyloskop typu  
PC-based wewnętrzny 

Oscyloskop przenośny 

Pasmo przenoszenia 
[MHz] 8000 1000 500 300 

Szybkość próbkowania 
[GS/s] 80 10 1 10 

 
 Obok oscyloskopów cyfrowych istnieją oscyloskopy analogowo-cyfrowe, łączące w sobie 

cechy oscyloskopu analogowego i cyfrowego. Mają one lampę oscyloskopową o odchylaniu 

elektrostatycznym. W trybie analogowym wykorzystuje się takie same obwody i mechanizmy 

jak w oscyloskopie analogowym. W trybie cyfrowym jest zrealizowana obróbka sygnału 

wejściowego jak w oscyloskopie cyfrowym oraz przetworzenie sygnałów cyfrowych w celu ich 

wyświetlenia na ekranie lampy katodowej. Obecnie produkuje się oscyloskopy analogowo-

cyfrowe o paśmie przenoszenia do 200MHz i maksymalnej szybkości próbkowania 500MS/s. 

 
Zobrazowanie przebiegu, rodzaje akwizycji danych oraz podstawowe techniki 
pomiaru  

 
 Stosowane w oscyloskopach cyfrowych przetworniki analogowo-cyfrowe są zazwyczaj 

8-bitowe (rzadziej 10- lub 12-bitowe). Natomiast długość przebiegu wyświetlanego na ekranie 

wyrażona liczbą próbek wynosi zazwyczaj od 1024 do 10000. Obraz przedstawiany jest na 

ekranie na podstawie ciągu próbek, które są wynikiem kolejnych przetwarzań, może mieć 

postać przebiegu złożonego ze znaczników punktowych odpowiadających kolejnym 

wartościom przebiegu (zobrazowanie punktowe) lub jako przebieg ciągły uzyskany w efekcie 

interpolacji liniowej lub interpolacji sinusoidalnej. 

       
przebieg bez interpolacji przebieg interpolowany 

Rys.4. Widok przebiegu szumu bez interpolacji oraz przebiegu interpolowanego 
 
 Interpolacja liniowa jest najprostszą formą rekonstrukcji przebiegu. Polega ona na łączeniu 

liniami prostymi punktów widocznych w zobrazowaniu punktowym przebiegu. Jest ona 

wystarczająca do rekonstrukcji przebiegu sinusoidalnego w przypadku gdy na jeden okres 

przypada co najmniej kilkadziesiąt próbek, oraz dla przebiegów nieokresowych lub 

odkształconych. Natomiast interpolacja sinusoidalna może być stosowana jedynie do 
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rekonstrukcji sygnałów sinusoidalnych. Daje ona prawidłowy obraz w przypadku kilku próbek 

pobranych w jednym okresie. W przypadku zastosowania jej do rekonstrukcji sygnałów 

impulsowych mogą wystąpić duże zniekształcenia przebiegów. W oscyloskopach cyfrowych 

istnieją mechanizmy automatycznego lub ręcznego przełączania rodzaju rekonstrukcji 

przebiegu. 

Obraz wyświetlony na ekranie oscyloskopu uzyskuje się w efekcie akwizycji, której rodzaj 

można zmieniać w zależności od potrzeb (rys. 5). Podstawowym rodzajem akwizycji, 

występującym we wszystkich rodzajach oscyloskopów cyfrowych, jest próbkowanie (ang. 

sampling). Na ekranie uzyskuje się obraz bezpośrednio odtwarzający sygnał badany(rys. 5a). 

Drugim rodzajem akwizycji występującym powszechnie jest uśrednianie (ang. 

averaging) (rys. 5c,5d). W tym trybie wyświetlony obraz przebiegu jest średnią z wybranej 

(nastawionej) liczby przebiegów tego samego przebiegu. Uśrednianie może mieć zastosowanie 

jedynie do przebiegów okresowych.  

 
a)  próbkowanie (sampling) b)  wychwytywanie anomalii (peak detect) 

 
c)  uśrednianie 4-krotne(averaging 4) d)  uśrednianie 128-krotne (averaging 128) 

 
Rys.5. Widok przebiegu prostokątnego dla różnych trybów akwizycji. 
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W wyniku uśredniania redukuje się szum lub zakłócenia impulsowe oraz poprawia się 

rozdzielczość obrazu w kierunku pionowym. W przypadku występowania na tle sygnału 

nieskorelowanego szumu, uśrednianie poprawia stosunek sygnał/szum n -krotnie, gdzie n 

oznacza liczbę przebiegów poddanych uśrednianiu. Zastosowanie uśredniania o dużej krotności 

(n > 100) daje możliwość obserwacji fragmentów sygnału nie widocznych w innych 

przypadkach. 

Kolejnym rodzajem akwizycji jest „wychwytywanie anomalii” (ang. peak detection) 

występujących na przebiegu (rys. 5b). Wychwytywanie jest realizowane niezależnie od 

nastawionej podstawy czasu, tak więc na obrazie są uwidaczniane „szpilki” o bardzo krótkim 

czasie trwania, niewidoczne w trybie próbkowania normalnego. 

 W przypadku obserwacji przebiegów zmodulowanych bardzo przydatny jest tryb akwizycji 

zwany obwiednią lub akumulacją szczytów (ang. envelope mode lub accumulating 

peak) (rys. 6). Ten rodzaj akwizycji jest bardzo przydatny przy obserwacji obwiedni 

przebiegów zmodulowanych amplitudowo. W takim przypadku może wystąpić zjawisko 

aliasingu (przeinaczania) ponieważ może zajść przypadek, że podstawa czasu ustawiona na 

wartość odpowiadającą obwiedni daje okres próbkowania większy od połowy okresu sygnału 

nośnego. W stosunku do sygnału nośnego nie jest więc spełniony warunek wynikający z 

twierdzenia o próbkowaniu. Powstały w normalnych warunkach obraz byłby nieprawdziwy. 

Zastosowanie trybu obwiedni zapewnia uniknięcie zjawiska aliasingu. 

 

    
próbkowanie (sampling) obwiednia (envelope) 

 
Rys.6. Zobrazowanie sygnału w trybie próbkowania oraz obwiedni 

 
 Proces akwizycji odbywa się w oscyloskopie cyfrowym w sposób ciągły. Obraz 

wyświetlony na ekranie jest jedynie fragmentem przebiegu „wyjętym” z sygnału w zależności 

od usytuowania punktu odpowiadającemu warunkowi wyzwalania. Punkt wyzwalania można 
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usytuować w dowolnym miejscu ekranu, można więc obserwować przebieg zanim wystąpił 

warunek wyzwalania. Właściwość ta jest szczególnie użyteczna w przypadku obserwacji 

przebiegów nieokresowych. Istnieje ponadto możliwość ustawienia liczby zadziałań podstawy 

czasu (ang. sweep limit) od 1 do ∞, co w odniesieniu do przebiegów jednokrotnych daje 

możliwość zapamiętania na ekranie jednorazowego przebiegu przed i po wystąpieniu 

oczekiwanego zjawiska. 

 W przypadku obserwacji przebiegów wolnozmiennych można wybrać jeden z dwóch 

rodzajów zobrazowania przebiegu, jakimi są skanowanie (ang. scanning) oraz przewijanie (ang. 

rolling). Skanowanie polega na tym, że przebieg jest „odświeżany” od lewej strony ekranu do 

prawej z szybkością równą podstawie czasu. Podczas przewijania przebieg jest wyświetlany w 

sposób ciągły i przesuwa się od prawej strony ekranu do lewej. Tego typu zobrazowanie jest 

dostępne dla bardzo dużych wartości podstawy czasu, zazwyczaj 0,1 s/dz oraz większych. 

Pomiarów napięć oraz pomiarów czasu dokonuje się za pomocą kursorów pionowych 

i poziomych lub sprzężonych (przesuwanych po badanym przebiegu), a wyniki wyświetlane na 

ekranie (rys. 7). 

 
kursory poziome (napięcia) kursory pionowe (czasu) 

 
Rys.7. Widok kursorów poziomych i pionowych 

 
Wartość kursora może być wartością bezwzględną (dla napięć odniesioną do potencjału 

„masy”, a dla czasu odniesioną do początku rejestrowanego przebiegu) lub różnicową, gdy 

istnieje kursor różnicowy. Wtedy odniesienie do określenia wartości danego kursora są wartości 

drugiego kursora. Za pomocą kursora sprzężonego można więc pomierzyć np. wartość 

międzyszczytową, wartość konkretnego fragmentu przebiegu, wartość okresu przebiegu, 

interesujący nas odcinek czasu, itp. 

Producenci oscyloskopów cyfrowych oferują oprogramowanie umożliwiające włączenie 

przyrządu do systemu pomiarowego. W takim przypadku oscyloskop jest sterowany z poziomu 

systemu komputerowego, w którym ponadto może być realizowana cyfrowa obróbka informacji 

pomiarowej.  

Podstawowe zastosowania oscyloskopu 
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 Oscyloskop umożliwia obserwację przebiegów wielkości elektrycznych w dziedzinie czasu, 

badanie kształtu tych przebiegów oraz rejestrację zależności funkcyjnych między wielkościami. 

Za pomocą oscyloskopu można zmierzyć m.in. napięcie, częstotliwość, fazę oraz stosując 

odpowiednie przetworniki, różnorodne wielkości fizyczne dające przetworzyć się na wielkość 

elektryczną. Stosując odpowiednie układy pomiarowe można realizować pomiary rezystancji, 

pojemności, indukcyjności oraz pomiary bardzo małych mocy w zakresie częstotliwości pracy 

oscyloskopu. 

 Oscyloskopy cyfrowe mogą posiadać moduły oprogramowania realizujące analizę 

widmową sygnału (FFT – Fast Fourier Transform), i w takich przypadkach oscyloskop realizuje 

funkcje analizatora widma. 

 Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych w dziedzinie napięcia i w dziedzinie czasu 

mogą być realizowane poprzez pomiar długości odpowiednich fragmentów obrazu i następnie 

przeliczeniu ich w odpowiednie miary na podstawie nastaw czułości kanału Y lub wartości 

podstawy czasu. 

 Te same pomiary można przeprowadzi z zastosowaniem kursorów, umieszczając je 

w charakterystycznych punktach obrazu i odczytując wartości w polu odczytowym kursora na 

ekranie oscyloskopu. 

 W przypadku zastosowania do pomiarów oscyloskopu zaopatrzonego w interfejs 

 
Rys. 8. Widok typowego ekranu oscyloskopu [2] 

komunikacyjny można, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, uzyskać interesujące 

wartości badanych sygnałów z poziomu okna programu lub w efekcie pomiarów 
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automatycznych realizowanych przez program. Na rys. 8 przedstawiono wygląd typowego 

ekranu oscyloskopu, na którym umieszczona jest kratka ułatwiająca pomiary geometrii 

przebiegu oraz linie 10% i 90% ułatwiające pomiar czasu narastania i opadania sygnałów 

impulsowych. 

 

2. Przykłady pomiaru niektórych wielkości elektrycznych 
 

2.1 Pomiar przesunięcia fazowego 
 

 Do podstawowych metod pomiaru przesunięcia fazowego między dwoma sygnałami o tej 

samej częstotliwości należą: 

 A - metoda przekształcania w przedział czasowy, 

 B - metoda kompensacyjna 

 C - metoda elipsy. 
Ad A. Metoda przekształcania  w przedział czasowy polega na wykryciu chwil osiągnięcia przez 

dwa sygnały określonej wartości, np. zera. 

W przypadku zastosowania oscyloskopu dwukanałowego, postępowanie sprowadza się do 

pomiaru odległości pomiędzy punktami przecięcia osi czasu przez badane przebiegi (rys. 9). 

 

Rys. 9. Pomiar kąta przesunięcia fazowego metodą przekształcenia w przedział czasowy - obraz oscyloskopowy 
 

Kąt przesunięcia fazowego oblicza się ze wzoru 

ϕ π= 2 ∆X
X

 ,                                              (1) 

gdzie:  
∆X - odstęp pomiędzy punktami przecięcia osi czasu przez oba sygnały, 
X - długość odcinka odpowiadającego okresowi badanego sygnału 

Ad B. Kompensacyjny sposób pomiaru przesunięcia fazowego między dwoma napięciami 

polega na kompensacji występującej różnicy faz do zera lub dopełnienie do 2π za pomocą 

kalibrowanego przesuwnika fazowego w układzie jak na rys. 10. Oscyloskop pełni rolę 

∆
φ
X

X
2π .
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wskaźnika skompensowania. Wartość kompensującego przesunięcia fazowego α odczytuje się z 

podziałki na skali przesuwnika. 

 W przypadku, gdy prosta uzyskana na ekranie dla stanu skompensowania jest nachylona w 

prawo, to mierzony kąt fazowy badanego układu ϕ α= − , jeżeli prosta jest nachylona w lewą 

stronę, to ϕ π α= − . 

 

Rys. 10. Schemat blokowy układu do kompensacyjnego pomiaru fazy 

 

AD C. Metoda elipsy polega na pomiarze parametrów elipsy powstającej na ekranie 
oscyloskopu, gdy do kanałów Y oraz X doprowadzone napięcia o tej samej częstotliwości, lecz 
przesunięte w fazie. 
  

 

Rys. 11. Pomiar przesunięcia fazowego metodą elipsy a) dla kątów dużych, b) dla kątów małych 
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Rys. 12. Przykłady obrazów oscyloskopowych przy różnych kątach fazowych  mierzonych metodą elipsy 

 
Na podstawie wymiarów odcinków na osi Y otrzymuje się: 

.sin
max

1

EH
FG

OE
OF

y
y

===ϕ                                       (2) 

i podobnie na podstawie wymiarów odcinków na osi X: 

.sin
AD
BC

=ϕ                                                    (3) 

Opisaną metodę wykorzystuje się do pomiaru dużych kątów .
3
πϕ >  

Jeżeli kąt ϕ jest bardzo mały, dokładniejsze wyniki uzyskuje się przez wyznaczenie ilorazu obu 

półosi elipsy, tzn. 

tg OK
ON

OL
OM

KL
MN

ϕ
2
= = =  , 

lub obliczenie według wzoru(oznaczenia jak na rys. 11b.). 

ϕ = arcsin KL
AD

MN
CD

.                                         (4) 

 Warunkiem, który musi być spełniony w metodzie elipsy jest równość amplitud wzdłuż obu 

osi, czyli AB = AD. Obie przedstawione metody wyznaczania kąta fazowego metodą elipsy 

dają wyniki obarczone dość dużym (kilkuprocentowym) błędem, uwarunkowanym: 

1) niedokładnością pomiaru odcinków na oscylogramie, 

2) skończoną grubością linii obrazu na ekranie, 

4) nieskompensowanymi, pasożytniczymi przesunięciami fazowymi, 

5) niedokładnym ustawieniem równości amplitud. 

.

FG/EH=0
=0 lub 2φ π

FG/EH=0,5
= /12 lub 11 /12φ π π

FG/EH=0,866
= /6 lub 5 /6φ π π

FG/EH=1
= /4 lub 3 /4φ π π

FG/EH=0,866
= /3 lub 2 /3φ π π

FG/EH=0,5
=5 /12 lub 7 /12φ π π

FG/EH=0
=φ π



 

 

 

17

 Dodatkowym źródłem błędów jest zawartość wyższych harmonicznych w badanych 

przebiegach (zniekształcenia elips). 

 Umiejętność wyznaczania przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu pozwala zmierzyć 

transmitancje czwórników liniowych. Transmitancja czwórnika jest funkcją zespoloną zmiennej 

rzeczywistej 

( ) ( ) ( ) ϕω
ω
ω

ω j

we

wy eK
U
U

K ⋅=
)

=
(

                             (5) 

gdzie: 

K
U
U

wy

we

= - tłumienie czwórnika, które można określić poprzez pomiary odpowiednich 

amplitud napięć, 
ϕ - przesunięcie fazowe między napięciami Uwy i Uwe przy pulsacji ω. 

 Szczególnym przypadkiem zastosowania czułego oscyloskopu do pomiaru kąta przesunięcia 

fazowego jest wykorzystanie go w układach mostkowych i kompensacyjnych jako wskaźnika 

równowagi, umożliwiającego szybki odczyt stanu wyzerowania fazy i amplitudy badanego 

napięcia (napięcia nierównowagi). 

 
2.2. Pomiary częstotliwości 

 
 Pomiaru częstotliwości za pomocą oscyloskopu dokonuje się najczęściej dwoma sposobami: 

- przez porównanie z częstotliwością podstawy czasu, 

- metodą krzywych Lissajous (krzywych interferencyjnych). 

 Porównanie z częstotliwością podstawy czasu polega na określeniu, z nastaw przełączników 

i pokręteł bloku generatora podstawy czasu oscyloskopu, czasu T, odpowiadającego jednemu 

okresowi badanego przebiegu w przypadku zsynchronizowania obu częstotliwości. Mierzona 

częstotliwość wynosi f
T

=
1

. Błąd pomiaru częstotliwości przez bezpośredni odczyt z ekranu 

oscyloskopu osiąga wartości ≥ 2%. 

 Znacznie dokładniejsza jest metoda porównania częstotliwości badanego przebiegu 

z częstotliwością generatora wzorcowego przy zastosowaniu oscyloskopu jako detektora błędu. 

Do jednego kanału doprowadza się napięcie o częstotliwości badanej fy, a do drugiego napięcie 

z generatora wzorcowego o regulowanej w sposób ciągły częstotliwości  fx (rys. 13). Przez 

jednoczesne wysterowanie toru X i Y dwoma różnymi sygnałami, na ekranie powstają figury 

Lissajous. Jeżeli stosunek obu częstotliwości jest równy liczbie całkowitej lub stosunkowi 
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Rys. 13. Pomiar częstotliwości przy pomocy figur Lissajous  
a) układ pomiarowy, b) przykład obliczania stosunku częstotliwości wzorcowej do mierzonej 

 
dwóch liczb całkowitych, wtedy na ekranie otrzymuje się obraz nieruchomy. Drobna różnica 

częstotliwości powoduje obrót całego obrazu z szybkością proporcjonalną do przyrostu 

częstotliwości względem wartości, zapewniającej spełnienie powyższego warunku. 

 Częstotliwość mierzoną wyznacza się prowadząc dwie wzajemnie prostopadłe sieczne 

przecinające jak na rys. 13b otrzymaną figurę i określając liczby punktów przecięcia; ich 

stosunek wskazuje ile razy częstotliwość badana jest większa (lub mniejsza) od częstotliwości 

wzorcowej. 

 Dla takiego samego stosunku obu częstotliwości uzyskuje się różne obrazy na ekranie 

oscyloskopu w zależności od różnicy faz pomiędzy obu sygnałami (rys. 14). 

 Figury Lissajous o regularnych kształtach uzyskuje się tylko dla przebiegów sinusoidalnych 

lub z nieznaczną zawartością harmonicznych. Przebiegi zniekształcone dają dodatkowe 

"pętelki" na figurach, utrudniające pomiar. 

 Metodę krzywych interferencyjnych stosuje się wówczas, gdy stosunek obu częstotliwości 

nie przekracza 5-10; przy większych jego wartościach, ze względu na duże zagęszczenie linii na 

ekranie, stosuje się oscyloskop z kołową podstawą czasu. 

ϕ=0°     ϕ=45°     ϕ=90°     ϕ=135°   ϕ=180° 
Rys. 14. Przykłady figur Lissajous 

fx/fy=
=1

fx/fy=
=1/2

fx/fy=
=1/3

fx/fy=
=2/3

.

 

Sygnał 
mierzony 

Sygnał
wzorcowy

a) b)

Ny=2

Nx=6 

fy/fx=3 

Y X 

.



 

 

 

19

3. Wykonanie ćwiczenia 
 
Program ćwiczenia 
 

1. Podłączanie oscyloskopu do źródła sygnału pomiarowego (wewnętrzne źródło sygnału 
kalibrującego) , regulacja nastaw oscyloskopu oraz pomiar parametrów sygnału 
kalibrującego 

2. Pomiary parametrów zadanych okresowych sygnałów testowych dla różnych trybów 
akwizycji 

3. Pomiar przesunięcia fazowego oraz obserwacja figur Lissajous 
4. Akwizycja danych pomiarowych z oscyloskopu do opracowania sprawozdania 

 
 

3.1. Podłączanie oscyloskopu do źródła sygnału pomiarowego, regulacja nastaw 
oscyloskopu oraz pomiar parametrów sygnału kalibrującego 

 
Układ połączeń 

 

 
 

Rys. 15. Sposób dołączenia sondy oscyloskopu do wewnętrznego źródła sygnału kalibrującego. 
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Rys. 16. Widok płyty czołowej oscyloskopu TDS 220 / TDS 210 

 
Oznaczenia: 

1. wyjście sygnału kalibrującego 
2. gniazdo wejściowe kanału nr 1 
3. gniazdo wejściowe kanału nr 2 
4. gniazdo wejściowe zewnętrznego sygnału wyzwalającego 
5. przełącznik czułości kanału nr 1 
6. przełącznik czułości kanału nr 2 
7. przełącznik podstawy czasu 
8. przełączniki obwodu wyzwalania 
9. przycisk menu do obsługi pomiarów automatycznych 
10. przycisk menu rejestracji i gromadzenia danych 
11. przycisk uruchamiający procedurę automatycznego dostosowania nastaw oscyloskopu 

do badanego sygnału 
 
 

Uwaga: podczas ćwiczenia należy wpisać obok podanych oznaczeń określenia i wartości 
charakteryzujące użyte przyrządy. 
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Postępowanie podczas pomiaru 
 

Uwaga: Podczas całego ćwiczenia należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi 
oscyloskopu znajdującą się na stanowisku laboratoryjnym. 
 
 Oscyloskop należy połączyć z komputerem PC poprzez interfejs RS232. Włączyć 

oscyloskop oraz komputer i uruchomić program Instrument Manager w celu skomunikowania  

 
 

Rys. 17 Przykładowe okno programu Instrument Manager ilustrujące poprawnie przeprowadzoną 
procedurę komunikacji oscyloskopu z komputerem. 

 

 
 

Rys.18. Przykładowe okno programu WaveStar ilustrujące poprawnie przeprowadzoną procedurę 
komunikacji i transferu danych pomiarowych z oscyloskopu. 



 

 

 

22

urządzeń (Rys.17). Następnie uruchomić program WaveStar realizujący pełną obsługę 

oscyloskopu Tektronix TDS 210 (Rys.18). 

Do wejścia oscyloskopu doprowadzić poprzez sondę sygnał z wewnętrznego źródła 

prostokątnego sygnału kalibrującego, i jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzić kalibrację 

częstotliwościową sondy. Zmieniając nastawy podstawy czasu i czułości kanału pierwszego 

dobrać optymalne wartości tych nastaw aby uzyskać na ekranie oscyloskopu 2 do 4 okresów 

sygnału kalibrującego. Po ustawieniu prawidłowego sygnału przeprowadzić akwizycję sygnału 

we wszystkich dostępnych trybach (Sampling, Peak Detect, Average)  i wykonać transfer 

przebiegów do komputera. Za pomocą kursorów pomierzyć na ekranie oscyloskopu parametry 

sygnału, takie jak wartość maksymalna Um, międzyszczytowa Up-p, okres T, czas trwania stanu 

wysokiego th, czas trwania stanu niskiego tl, czas narastania zbocza tn, czas opadania to. Te same 

parametry sygnałów odczytać za pomocą programu WaveStar. W tym celu należy wybrać z 

Menu opcję File / New Datasheet / Waveform Measurement i metodą „przeciągnij-upuść” 

przenieść dane z właściwego źródła (CH1, Ch2, Math, Ref 1, Ref 2).  

Wyniki pomiarów zanotować w tabeli 2 i 3. Porównać oba zbiory wyników pomiarów. 
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Protokół wyników pomiaru 

 
Wyniki pomiarów z ekranu oscyloskopu; nazwa pliku......................................... 

Tabela 2 
Pomiary napięcia Pomiary czasu 

Umax  Up-p  T th  tl  tn   to  
Tryb 

akwizycji 
V V ms ms ms ns ns 

Sampling        

Peak detect        

Average 4        

Average 128        
 
Wyniki pomiarów automatycznych 

Tabela 3 
Pomiary napięcia Pomiary czasu 

Umax  Up-p  T th  tl  tn   to  
Tryb 

akwizycji 
V V ms ms ms ns ns 

Sampling        

Peak detect        

Average 4        

Average 128        

 
Wykresy 
 
Wydrukować i zamieścić w sprawozdaniu przebiegi sygnału kalibrującego otrzymane w 
różnych trybach akwizycji (jak na rys. 5) . 
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3.2. Pomiary parametrów zadanych okresowych sygnałów testowych dla różnych 

trybów akwizycji 
 

Układ połączeń 

 
Rys.19. Układ połączeń do pomiaru parametrów sygnałów testowych I, II, III 

 
Oznaczenia 

 
Gen – generator sygnału ................................................................................... 
Osc – oscyloskop cyfrowy................................................................................. 
PC – komputer PC............................................................................................. 
 

Uwaga: podczas ćwiczenia należy podać obok oznaczeń typ i najważniejsze parametry 
charakteryzujące użyte przyrządy. 
Przykład: Oscyloskop cyfrowy: typ TDS 210, 2 kanały, 60MHz – pasmo pomiarowe, 1GS/s – 

próbkowanie, interfejsy RS232, Centronics, GPIB. 

 
Postępowanie podczas pomiaru 
 

Dołączyć do układu pomiarowego generator sygnału testowego I. Ustawić w oscyloskopie 

optymalne nastawy siatki oscyloskopowej do odczytu amplitudy napięcia  Um, wartości 

międzyszczytowej Up-p, oraz okresu T i częstotliwości f sygnału. Pomiary przeprowadzić przy 

różnych trybach akwizycji sygnału (Sampling, Peak Detect, Average) . Te same parametry 

sygnału pomierzyć w komputerze korzystając z funkcji Waveform Measurement programu 

komputerowego WaveStar. Powyższe czynności powtórzyć po dołączeniu do układu 

pomiarowego generatora sygnału testowego II oraz III. 

 
Wyniki pomiarów zanotować w tabelach 4,5 i 6. 
 
Poziomy nastaw napięć i wartość częstotliwości oraz kształt przebiegu są podane w instrukcji 
roboczej lub określane bezpośrednio przez prowadzącego. 
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Protokół wyników pomiaru 
 
Pomiar parametrów sygnału testowego I; nazwa pliku......................................... 

Tabela 4 
Pomiar w oscyloskopie Pomiar w komputerze 

Um Up-p f / T U Up-p f / T 
Tryby 

akwizycji 
V V Hz / s V V Hz / s 

       

       

       

       

       
 
Pomiar parametrów sygnału testowego II. nazwa pliku......................................... 

Tabela 5 
Pomiar w oscyloskopie Pomiar w komputerze 

Um Up-p f / T Um Up-p f / T 
Tryby 

akwizycji 
V V Hz / s V V Hz / s 

       

       

       

       

       
 
Pomiar parametrów sygnału testowego III. nazwa pliku....................................... 

Tabela 6 
Pomiar w oscyloskopie Pomiar w komputerze 

Um Up-p f / T Um Up-p f / T 
Tryby 

akwizycji 
V V Hz / s V V Hz / s 
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3.3.    Pomiar przesunięcia fazowego oraz obserwacja figur Lissajous 
 
Układ połączeń 

 
Rys. 20. Układ połączeń do pomiaru przesunięcia fazowego i obserwacji figur Lissajous 

 
Oznaczenia 

 
Gen – generator dwukanałowy sygnałów pomiarowych .................................. 
Osc – oscyloskop cyfrowy................................................................................. 
PC – komputer PC............................................................................................. 
 

Uwaga: podczas ćwiczenia należy podać obok oznaczeń typ i najważniejsze parametry 
charakteryzujące użyte przyrządy. 
Przykład: Oscyloskop cyfrowy: typ TDS 210, 2 kanały, 60MHz – pasmo pomiarowe, 1GS/s – 
próbkowanie, interfejsy RS232, Centronics, GPIB. 
 
Postępowanie podczas pomiaru 
 
1. Dołączyć do układu pomiarowego generator dwukanałowy. Ustawić w obu kanałach 

generatora sygnały o takich samych częstotliwościach i amplitudach. Dokonać obserwacji 
obu sygnałów na ekranie oscyloskopu w trybie Y-t. Następnie, po stwierdzeniu 
identyczności obu sygnałów, przełączyć sposób zobrazowania na tryb X-Y. Przeprowadzić 
pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami korzystając ze wzorów (2), (3) oraz (4). 
Ten sam pomiar przeprowadzić bazując na obrazie w oknie programu obsługującego 
oscyloskop. 

2. Zmieniając częstotliwość jednego z sygnałów doprowadzić do powstania na ekranie 
oscyloskopu figur Lissajous odpowiadających zadanym stosunkom częstotliwości. 

 
Wartości napięć oraz częstotliwości są podane w instrukcji roboczej lub będą określane 
bezpośrednio przez prowadzącego. 
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3.4. Akwizycja danych pomiarowych z oscyloskopu do opracowania 
sprawozdania 
 

Zarejestrowane przebiegi testowe I, II, III oraz sygnał kalibracyjny zapisać do pliku 

w formacie *.CSV lub innym (*.TXT, *.RTF). Dane prezentujące fragment zarejestrowanego 

przebiegu zilustrować na wykresie. Wykres należy sformatować tak aby prezentowany przebieg 

oraz siatka i osie wykresu przypominały okno oscyloskopowe. Należy zwrócić uwagę na 

gęstość siatki w osi X i Y oraz wartości graniczne wykresu aby były zgodne nastawami 

i wyglądem siatki oscyloskopowej. Przykładowy wykres na rys. 21. 

 

 
 

Rys. 21. Przykładowy wykres wykonany w arkuszu kalkulacyjnym Excel odtwarzający okno oscyloskopu. 
Rekonstrukcja obrazu wykonana z 2500 próbek sygnału 

 
4. Uwagi o wynikach pomiaru 
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