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Лабораторна робота. 

ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДІЇ ОСЦИЛОГРАФА 

ПРИЛАДИ: осцилограф С1-83, блок живлення Б5-44А, генератор гармонічних 

сигналів Г3-123. 

МЕТА РОБОТИ: навчитися вимірювати параметри електричних сигналів за 

допомогою осцилографа. 

1. Принцип роботи осцилографа 

 

Осцилограф, фактично, це всього лише… вольтметр! Тільки здатний 

показувати залежність напруги, що вимірюється, від часу. 
 

 

Електронно-променеві осцилографи – прилади, призначені для візуального 

спостереження форми досліджуваних електричних сигналів та  вимірювання 

частоти, періоду й амплітуди. 

 

Основний елемент електронного осцилографа - електронно-променева трубка 

(див. Рис. 1), що нагадує за формою телевізійний кінескоп. 

 
Рис. 1. Принципова схема електронно-променевої трубки осциллографа. 
1     – нагрівач; 

2     – катод; 

3     – модулятор; 

4, 5 – аноди; 

6     – пластини горизонтального відхилення пучка електронів; 

7     – пластини вертикального відхилення пучка електронів; 

8     – екран електронно-променевої трубки. 

Екран трубки (8) покритий зсередини люмінофором - речовиною, здатною 

світитися під ударами електронів. Чим більше потік електронів, тем яскравіше 

світіння тієї частини екрана, куди вони попадають. Випромінюються ж електрони так 

званою електронною гарматою, розміщеною на протилежному від екрана кінці 

трубки. Вона складається з нагрівача (нитки розжарення) (1) і катода (2). Між 

“гарматою” і екраном розміщені модулятор (3), що регулює потік електронів, які 

летять до екрана, два аноди (4 і 5), що створюють потрібне прискорення пучку 

електронів і його фокусування. Дві пари пластин дозволяють відхиляти електрони по 

горизонтальній X (6) і вертикальній Y (7) осях. 
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У променевій трубці пучок електронів потрапляючи на екран змушує світитись 

люмінофор, а пластини відхиляючої системи дозволяють спрямовувати цей пучок в 

будь-яку частину поверхні екрана. Чим сильніша напруга, прикладена до відхиляючих 

пластин, тим більше відхиляється пучок. При подачі на пластини Х пилкоподібної 

напруги створюється “розгортка”. Тобто промінь рухається зліва направо, а потім 

різко вертається назад і продовжує рух знову. А на пластини Y подається 

досліджувана напруга.  

 

Щоб представити, як формується на екрані зображення, екран трубки 

представимо у вигляді кола (хоча в трубки він може бути й прямокутний) і помістимо 

усередині неї відхиляючі пластини (див. Рис. 2).  

Якщо на пластини не подавати напругу, то в центрі екрана буде яскрава точка 

(Рис. 3, а). 

Якщо підвести до горизонтальних пластин Пх пилкоподібну напругу (напругу 

розгортки), на екрані з'явиться світна горизонтальна лінія - її називають лінією 

розгортки або просто розгорткою. Амплітуда пилкоподібної напруги така, щоб 

промінь переміщувався від лівого краю екрана до правого (Рис. 3, б). 

 

  
Рис. 2. Схема формування зображення на екрані трубки. 
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                       а)                                                                          б) 

 

Рис. 3. Зображення на екрані трубки:  
а) напруга Ux на пластини горизонтального відхилення променя не подана; 

б) напруга розгортки Ux подана. 

 

Якщо тепер одночасно з пилкоподібною напругою, поданою на пластини Пх, 

подати на іншу пару пластин (вертикальних - Пу), наприклад, змінну напругу 

синусоїдальної форми, лінія розгортки в точності “вигнеться” за формою коливань і 

“намалює” на екрані зображення синусоїди (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Одночасна подача напруги розгортки Ux та досліджуваного сигналу Uy. 
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2. Вимірювання амплітуди та періоду (тривалості) сигналу 

                                                                  1                2 

 
 

Рис. 5. Загальний вигляд панелі управління осцилографа С1-83:  
1 – зона вимірювання амплітуди сигналу;  

2 – зона вимірювання періоду коливання 
 

Для забезпечення процедури вимірювання амплітуди сигналу вольтах або 

мілівольтах (V або mV) та його періоду в мілісекундах або мікросекундах (mc або μc) 

екран осцилографа має розмірну сітку (Рис. 6) з клітиною 1 см (центральні осі: 

вертикальна та горизонтальна поділені на мм). 

                                       1 см                

 
Рис. 6. Великі поділки на екрані осцилографа розміщуються через 1 см. 
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3. Процедура вимірювання амплітуди сигналу 

На лицьовій панелі осцилографа в зоні вимірювання амплітуди знаходиться 

ручка (перемикач) “V/дел” (Рис. 7), якою встановлюється скільки V або mV припадає 

на 1 см по вертикалі розмірної сітки екрана осцилографа (“ціна” 1 см). 

 

 
Рис. 7. Ручка встановлення “ціни” 1 см розмірної сітки. 

 

 

   
Рис. 8. Розмір сигналу                                         Рис. 9. Положення перемикача “V/дел” 

 

Якщо розмір сигналу становить 4 см (рис. 8), а перемикач “V/дел” знаходиться в 

положенні 0.5 V/дел (рис. 9), то амплітуда сигналу становитиме: А = ½ * 4 * 0.5 = 1 В 

(від добутку беремо ½, оскільки в сигналі було враховано дві амплітуди: від +А до – 

А). 
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4. Процедура вимірювання часу: періоду або тривалості сигналу 

                                                                                     І період  ІІ період 

   
Рис. 9. Положення перемикача “Время/дел”             Рис. 10. Тривалість сигналу  

 

На лицьовій панелі осцилографа в зоні вимірювання часу знаходиться ручка 

(перемикач) “Время/дел”, (Рис. 9), якою встановлюється скільки секунд (s), мілісекунд 

(ms) або мікросекунд (µs) припадає на 1 см по горизонталі розмірної сітки екрана 

осцилографа (“ціна” 1 см по горизонталі). 

У випадку, представленому на Рис. 9, одна клітина розмірної сітки екрану (1 см ) 

відповідає 0.2 mc. Тобто напруга сигналу, зображеного на екрані осцилографа, 

зміниться від max до 0 (рис. 9) за час t = 0.8 см * 0.2 ms/см = 0.16 ms.  

Інакше кажучи, за час 0.2 mc промінь по горизонталі змістився на 1 см. За цей 

же час вимірюваний сигнал змінився по напрузі від max до “0” (середина екрану). 

 

Коли сигнал більш високочастотний, то при зміщенні променя по горизонталі на 

1 см розмірної сітки він встигає «намалювати» кілька періодів коливання (Рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Більш високочастотний сигнал, порівняно з Рис. 10. 
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На Рис. 11 приведено сигнал, який більш високочастотний порівняно з 

сигналом, наведеним на Рис. 10. Крім того, цей сигнал – «затухаючий», тобто його 

амлітуда з часом зменшується. 

Знайдемо тривалість періоду коливання, зображеного на Рис. 10. Для 

підвищення точності вимірювання часу краще враховувати кілька періодів коливання. 

В нашому випадку два періоди розміщуються по горизонталі в 6 см розмірної сітки. 

Положення перемикача “Время/дел” відповідає 0.2 mc/см, тобто два періоди 

досліджуваного коливання мають тривалість 2 Т = 6 * 0.2 = 1.2 mc, відповідно період 

коливання становить Т = 0.6 mc. 

Як відомо, частота коливання і його період пов»язані виразом: f = 1 / Т, тому 

частота коливання становить f = 1 / 0.6 mc = 1 / 6*10
-4

 с = 10
4
 / 6 ≈ 1667 Гц ≈ 1.7 кГц. 

 

3. Порядок роботи 

3.1. Вимірювання амплітуди сигналів 
 

№ 

п/п 

Розмір зображення  по 

вертикалі, 

см 

Положення ручки 

“вольт/дел 

Величина напруги, 

В 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

3.2. Вимірювання періоду синусоїдального сигналу 
 

№ 

п/п 

Розмір зображення  

по горизонталі, 

см 

Положення ручки 

“время/дел 

Кількість 

періодів, що 

враховуються 

Тривалість періоду, 

сек 

1     

2     

     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 


