
GENERALITĂŢI  DESPRE  OSCILOSCOP 

 

Osciloscopul permite măsurarea semnalelor prin vizualizarea amplitudinii în timp. 

 

Cele două axe ale ecranului unui osciloscop sunt: 

X- axă pentru timp sau un semnal exterior; 

Y- axă pentru amplitudine. 

 

Deoarece dispozitivul de ieşire este un tub catodic, osciloscoapele sunt clasificate după acesta:  

 osciloscoape standard, fără memorie 

 osciloscoape cu memorie. 

 

Odată cu dezvoltarea tehnicilor digitale au apărut categorii noi de osciloscoape: 

 osciloscoape analogice şi hibride:  

- fără memorie; 

- cu memorie pe tubul catodic; 

- cu memorie digitală. 

 osciloscoape digitale. 

 

Osciloscopul echipat cu tub catodic cu memorie este denumit osciloscop catodic cu memorie 

analogică.  

 

Osciloscoapele hibride presupun existenţa unor convertoare analog-digitale urmate de 

generatoare de caractere ce permit măsurarea unor parametri de semnal (tensiune, frecvenţă) precum şi 

a altor mărimi electrice sau neelectrice prin utilizarea unor senzori şi traductoare sub formă de sondă, 

semnalul de ieşire al acestora fiind aplicat intrării osciloscopului catodic. 

 

Pentru măsurări asupra semnalelor logice au apărut osciloscoapele cu memorie digitală care 

stochează informaţia sub forma unei serii de biţi de valoare 0 (L) sau 1 (H) logic. Asociat cu o metodă 

de multiplicare se pot obţine osciloscoape cu mai multe canale, tipic 8, ceea ce permite vizualizarea 

unui ansamblul de semnale logice aflate într-o anumită corelaţie. Memoria digitală asociată cu 

osciloscopul hibrid face posibilă măsurarea digitală a semnalelor analogice.  

 

Ultima generaţie de osciloscoape o constituie cele complet digitale. Acestea sunt concepute ca 

sisteme de achiziţie de date extrem de versatile şi adaptive, astfel încât capacitatea de memorare să fie 

cât mai eficient utilizată fără a se pierde din informaţia de la intrare. Numărul de eşantioane necesar 

este de asemenea calculat astfel încât refacerea semnalului măsurat să se facă cu erori minime şi cu un 

număr cât mai redus de conversii. 
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SONDE DE MĂSURĂ PENTRU OSCILOSCOP 

 

 

Sondele de măsură sunt circuite de adaptare si 

constituie accesorii cu ajutorul cărora semnalul de 

vizualizat este aplicat la intrarea osciloscopului.  

 

Sonda are rolul de a transmite semnalul prelevat la 

osciloscop cu deformări minime.  

 

Sondele pot fi cu cuplaj direct 1:1 sau sonde 

divizoare, în majoritatea cazurilor cu raportul 1:10. 

 

Schema de conectare a sondei la osciloscop: 

 

 

 

 

 

Constructiv ele sunt alcatuite dintr-un vârf ce permite conectarea la punctul de masura, un 

cablu (ecranat) coaxial, un circuit de compensatoare si o mufa BNC pentru conectare la intrarea 

osciloscopului. 

Sondele având circuit de compensare si atenuatoare sunt utilizate la vizualizarea semnalelor în 

impuls si a semnalelor a caror amplitudine vârf la vârf depaseste limitele de masura ale osciloscopului.  

 

Schema de principiu a unei sonde divizoare si formele de semnal în functie de reglajul 

circuitului de adaptare: 

 
 

Sonda divizoare poate fi privita ca fiind formata din doua divizoare: unul rezistiv, pentru 

componenta continua si frecventele joase constituit din Rs si Ri, iar altul capacitiv, pentru frecvente 

înalte constituit din Cs si Ci. 

Sonda este echilibrata când este îndeplinita egalitatea:  Rs • Cs = Ri •Ci 

Reglajul echilibrului sondei se face din condensatorul semireglabil Cs astfel încât forma 

impulsului sa nu fie alterata. 

Pentru a avea certitudinea unei masurari corecte cu osciloscopul, se impune o verificare 

prealabila a sondei de masura. Verificare si reglarea sondei se face prin conectarea vârfului sondei la 

calibratorul intern al osciloscopului, iar intrarea amplificatorului vertical se comuta pe curent continuu. 

Trimerul Cs al sondei se actioneaza cu o surubelnita din material izolator pâna se obtine forma corecta 

a semnalului dreptunghiular. 
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Osciloscopul în timp real nu poate acoperi decât o bandă de până la 1 GHz (atât cel analogic cât 

şi cel digital de precizie). Până la frecvenţe de câţiva zeci de MHz, sonda este de tip RC compensat. 

 

 
Deoarece intrarea osciloscopului este de impedanta mare si de regula este formata dintr-o 

rezistenta mare (1 MΩ) în paralel cu o capacitate (40 pF) la care se aduna capacitatea cablului coaxial, 

apare o atenuare a frecventelor înalte. Lipsa de compensare se manifestata pe ecran prin rotunjirea sau 

înclinarea fronturilor. 

 

Sonda divizoare pasivă de înaltă frecvenţă 

 

- pentru frecvenţe mai mari (de până 

la sute de MHz) este necesară o compensare 

de înaltă frecvenţă care este în funcţie de 

lungimea cablului de legătură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru frecvenţe şi mai mari, compensarea pasivă nu se mai poate folosi, fiind necesară 

utilizarea sondelor active care, în principiu, realizează o schimbare de impedanţă de la o valoare mare 

la una redusă (50-100 Ω) adecvată transmisiei semnalelor între punctul de prelevare şi osciloscop. 

 

O sondă activă este concepută astfel încât să asigure o capacitate mică la intrare, o impedanţă 

de intrare mare, un câştig mare în curent şi o bandă largă. Ea trebuie să permită testarea circuitelor de 

înaltă frecvenţă fără să le „încarce” semnificativ. De regulă, impedanţa mare de la intrare este asigurată 

prin folosirea unui circuit cu un tranzistor cu efect de câmp care are poarta conectată la intrare.  

 

Sondă activă: schema bloc simplificată 
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UTILIZAREA OSCILOSCOPULUI CATODIC 

A.  Descrierea panoului osciloscopului catodic 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

1 – buton  PORNIT / OPRIT 

2 – comutator V / DIV (canal 1) 5V; 2V; 1V; 0,5V; 0,2V; 0,1V; 50mV; 20mV; 10mV; 5 mV 

3 – comutator V / DIV (canal 2) 5V; 2V; 1V; 0,5V; 0,2V; 0,1V; 50mV; 20mV; 10mV; 5 mV 

4 –comutator T/DIV 0,2s; 0,1s ; 50ms; 20ms; 10ms; 5ms; 2ms; 1ms; 0,5ms; 0,2ms; 0,1ms  

50μs; 20μs; 10μs; 5μs; 2μs; 1μs; 0,5μs; 0,2μs. 

5- buton deplasare spot canal 1 pe verticală ; 6- buton deplasare spot canal 2 pe verticală 

7- buton deplasare spot canal 1 şi spot canal 2 pe orizontală 

8 şi 9 – comutatoare de selecţie a metodei de cuplare a semnalului de intrare la sistemul de 

deflexie verticală: 

DC – semnalul de intrare este cuplat direct la sistemul de deflexie 

AC- semnalul de intrare este cuplat printr-un condensator (se elimină componenta continuă) 

10- bornă intrare canal 1   ;    11- bornă intrare canal 2 

12- afişaj cu tub catodic şi gradaţii interne 

 

 

2 3 4 

5 6 7 

1 

8 9 

10 11 

12 



B.  Metodologia de calcul a amplitudinii şi frecvenţei semnalului afişat. 

B1. Calculul amplitudinii (U) aunui semnal sinusoidal. 

Notăm cu:  dy –distanţa dintre vârful semialternanţei pozitive şi vârful semialternanţei negative  
         pv– numărul pe care este poziţionat comutatorul V / DIV 

Tensiunea vârf la vârf𝑼𝑽𝑽 = 𝒅𝒚 ∙ 𝒑𝒗 

Tensiunea la vârf (tensiunea maximă) 𝑼𝑽 =
𝒅𝒚 ∙𝒑𝒗

𝟐
 

B2. Calculul frecvenţei (f) a unui semnal sinusoidal. 

1
[ ]

[ ]
f Hz

T s


1000
[ ]

[ ]
f Hz

T ms


1000000
[ ]

[ ]
f Hz

T s
  

Perioada 𝑻 = 𝒅𝒙 ∙ 𝒑𝒕 

dx– distanţa pe orizontală dintre începuturile a două alternanţe consecutive  

pt– numărul pe care este poziţionat comutatorul T / DIV 

Exemplu de măsurare a amplitudinii şi frecvenţei unui semnal sinusoidal. 

Se poziţionează comutatorul V/DIV a canalului CH1 în funcţie de valoarea tensiunii de intrare. 

Se poziţionează comutatorul T/DIV în funcţie de frecvenţa semnalului de intrare. 

Pentru a determina corect amplitudinea se deplasează sinusoida pe verticală până ce vârful 

semialternanţei negative este pe una din liniile orizontale şi pe orizontală până ce vârful 

semialternanţei pozitive este pe axa Oy. 

Pentru a determina corect perioada T se scurtcircuitează semnalul la „masă” prin activarea 

butonului        apoi se deplasează spotul (linia orizontală) pe axa Ox.  Se dezactivează 

butonul               apoi se deplasează sinusoida pe orizontală până ce începutul unei 

alternanţe este la intersecţia unei linii verticale cu axa Ox.  

Comutatorul V / DIV este pe poziţia   20 mV deci pv = 20 

Comutatorul T / DIV este pe poziţia   2 ms     deci pt =  2 

Din figura alăturată rezultă că: dy = 6  şi   dx = 3,8 

                                                                     𝑈𝑉𝑉 = 𝑑𝑦 ∙ 𝑝𝑣 = 6 ∙ 20𝑚𝑉 = 120 𝑚𝑉 

                     𝑇 = 𝑑𝑥 ∙ 𝑝𝑡 = 3,8 ∙ 2𝑚𝑠 = 7,6 𝑚𝑠 

 

                                                         

1000 1000
[ ] 132

[ ] 7,6
f Hz Hz

T ms
  

 

                                                                                    Deci: 

                 Amplitudinea = 120 mV 

                 Frecvenţa       = 132 Hz  

 

dy 

dx 
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Fişă de activitate individuală – Osciloscopul catodic 

Subiectul I  A      

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:    
1.                                                         

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 
6.  

 

 

 

 

 

7. Elementul constructiv principal al unui osciloscop este : 

a) atenuatorul     b) amplificatorul      c) generatorul bază de timp     d) tubul catodic 

 

8. Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul unui osciloscop este necesar ca între frecvenţele celor două semnale 

aplicate plăcilor de deflexie  X şi Y să existe relaţia : 

a) fA = n·fB ;    b) 
n

f
f B

A  ;   c) fA = fB ;    d) 
B

A
f

1
f . 

9.  

 

 

 

 

 
 

 



Pagina 2 din 8 

11. Oscilosopul poate fi utilizat la : 

a) măsurarea factorului de calitate       b) compararea diferitelor semnale electrice 

c) măsurarea puterii                             d) măsurarea reactanţelor  

 

12. Spre deosebire de funcţionarea periodică, funcţionarea cu baza de timp declanşată a osciloscopului este comandată 

de semnalul: 

a) generatorul bazei de timp   b) circuitul pentru controlul intensităţii spotului 

c) de vizualizat    d) circuitul de sincronizare 

 

13. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este : 

a) trapezoidală   b) sinusoidală   c) dreptunghiulară d) dinte de ferăstrău 

 

14. Măsurarea defazajelor cu osciloscopul are la bază măsurarea frecvenţei prin metoda:  

a) de comparaţie b) de substituţie  c) figurilor Lissajous  d) de punte  

 

15. Pentru măsurarea tensiunii prin metoda directă cu osciloscopul, semnalul de măsurat se aplică : 

a) la intrarea Y  b) la intrarea X  c) la ambele intrări   d) nu se aplică semnal 

 

16. Pentru măsurarea perioadei cu ajutorul osciloscopului este necesar ca baza de timp să fie astfel reglată încât 

oscilograma să conţină cel puţin : 

a) o jumătate de perioadă a semnalului   b) o perioadă a semnalului 

c) două perioade ale semnalului     d) patru perioade ale semnalului  

 

17. Frecvenţa unui semnal se poate măsura prin : 

a) metoda figurilor lui Lissajous    b) metoda de punte 

c) metoda substituţiei     d) metoda diferenţială 

 

18. Se măsoară tensiunea cu osciloscopul prin metoda comparaţiei şi se obţine cu voltmetrul valoarea efectivă U = 

10V. Tensiunea măsurată are valoarea de : 

a) 24 V     b) 28 V    c) 22 V    d) 26 V  

 

19. Fascicolul de electroni loveşte ecranul osciloscopului în centru atunci când plăcile de deflexie verticală  sunt: 

a) la potenţiale electrice diferite  b) la acelaşi potenţial 

c) legate la masă    d) legate la circuitul bază de timp 

 

 

20. Claritatea imaginii de pe ecranul osciloscopului depinde de: 

a) potenţialul cilindrului Wehnelt   b) potenţialul anodului de focalizare 

c) potenţialul anodului de accelerare   d) timpul de întârziere 

 
21. Prin modificarea potenţialului anodului de focalizare al tunului de electroni din 

osciloscopul catodic se reglează: 

a) claritatea imaginii pe ecran    b) luminozitatea spotului pe ecran 

c) viteza de deplasare a electronilor   d) devierea fascicolului de electroni 

 

22. Dacă pe ecranul osciloscopului apare o figură Lissajous in formă de elipsă, cele două semnale x si y au: 

          

a) fx=fy      şi defazaj Φ=0
0
     b) fx=2 fy   şi defazaj Φ=90

0
 

c) fx=fy /2   defazaj Φ=45
0
    d) fx=fy    şi   defazaj Φ=45

0
 

 

23. Tensiunea alternativă u(t)=2sin(10
6
 π t ) are perioada:       

a) 2ms  b) 2 µs  c) 200 µs  d) 20 µs 

 

24. Generatorul bază de timp dintr-un osciloscop are ca element principal un circuit: 

a) RC  b) LC      c) RL  d) RLC 

 

25. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este: 

a) trapezoidală     b) sinusoidală       c) dinţi de fierăstrău          d) dreptunghiulară 
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26. Prin modificarea potenţialului anodului de accelerare al tunului de electroni din osciloscopul catodic se 

reglează: 

a) claritatea imaginii pe ecran    b) luminozitatea spotului pe ecran 

c) viteza de deplasare a electronilor   d) devierea fascicolului de electroni 

 

27.  
 

 

 

 

 

 

 

28.  
 

 

 

 

29.  
 

 

 

 

30. Prin modificarea potenţialului electrodului de comandă se reglează: 

a) amplitudinea semnalului pe ecran  b) luminozitatea spotului pe ecran 

c) frecvenţa semnalului de vizualizat  d) momentul aplicării semnalului pe plăcile Y 

 

31. La baza funcţionării tubului catodic stă: 

a) deviaţia fascicolului de electroni în câmpuri electrostatice             b) magnetostricţiunea 

c) emisia fotoelectronică                 d) polarizarea dielectrică 

32.  

 
33.  
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Subiectul I B 

1. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect 

(adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.  

a) Anodul de focalizare are rolul de a regla luminozitatea imaginii de pe ecranul osciloscopului. 

b) Măsurarea tensiunii cu osciloscopul se bazează pe dependenţa dintre deviaţia spotului şi amplitudinea 

semnalului aplicat pe plăcile de deflexie verticală. 

c) Anodul de focalizare din componenţa tubului catodic al osciloscopului reglează luminozitatea imaginii pe 

ecran. 

d) Osciloscopul se utilizează pentru generarea unor semnale. 

e) Osciloscopul prezintă o  impedanţă de intrare foarte mare. 

f) Fasciculul de electroni este produs, focalizat şi accelerat în interiorul tubului catodic. 

g) În interiorul tubului catodic se află aer la presiune ridicată. 

h) Pe ecranul unui osciloscop se poate vizualiza variaţia în timp a unui semnal periodic. 

i) Osciloscopul se foloseşte pentru măsurarea directă a intensităţii curentului electric. 

j) Generatorul bazei de timp a osciloscopului poate funcţiona fie continuu, fie declanşat. 

k) Pentru măsurarea intensităţii curentului cu osciloscopul se trece curentul de măsurat printr-o rezistenţă de 

valoare cunoscută. 

l) Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul osciloscopului este necesar ca între frecvenţele semnalelor 

aplicate plăcilor X şi Y să existe relaţia:  

m) Osciloscoapele cu două spoturi sunt utilizate pentru vizualizarea simultană a mai multor semnale. 

n) Dacă plăcile de deflexie ale tubului catodic sunt la acelaşi potenţial, fascicolul de electroni trece fără să fie 

deviat. 

o) Dacă plăcile de deflexie ale tubului catodic sunt la acelaşi potenţial, fascicolul de electroni loveşte ecranul 

osciloscopului în mijloc. 

p) În partea cilindrică a tubului catodic se află sistemul de deflexie necesar pentru devierea fascicolului de 

electroni în funcţie de amplitudinea semnalului. 

q) Figurile lui Lissajous se obţin pe ecranul osciloscopului catodic dacă pe plăcile de deflexie se aplică orice tip 

de semnal. 

r) Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezintă 

variaţia în timp a unor mărimi electrice sau dependenţa între două mărimi electrice. 

s) Deviaţia spotului pe ecran depinde de potenţialul electrodului de comandă. 

t) Pentru ca imaginea pe ecranul osciloscopului să fie stabilă trebuie ca frecvenţa semnalului de vizualizat să fie 

multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp. 

u) Tunul electronic are rolul de a emite, focaliza şi devia fascicolul de electroni. 

v) Generatorul tensiunii bază de timp are ca element principal un circuit RC. 

w) Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul se bazează pe faptul că deviaţia spotului este proporţională cu 

amplitudinea tensiunii aplicate plăcilor de deflexie.  

x) Metoda comparaţiei se foloseşte când osciloscopul are atenuatorul calibrat sau calibrarea este corectă. 

y) Cu osciloscopul nu se poate măsura intensitatea curentului electric. 

z) Frecvenţa se poate măsura cu oscilosopul, măsurând perioada semnalului. 

aa) Cu ajutorul osciloscopului se poate măsura durata unui impuls.  

bb) Măsurarea tensiunilor nu se poate face cu osciloscopul. 

cc) Osciloscopul are în componenţă atenuatoare şi amplificatoare de semnal. 

dd) Oscilogramele sunt imagini obţinute pe ecranul osciloscopului 

ee) Frecvenţa unui semnal triunghiular nu poate fi măsurată cu osciloscopul. 

ff) Când generatorul bază de timp al osciloscopului catodic funcţionează cu baza de timp declanşată şi la intrare 

nu se aplică semnal, spotul nu se vede deoarece este stins. 

gg) Circuitul de întârziere din componenţa osciloscopului catodic are rolul de a accelera semnalul astfel încât 

acesta să se aplice plăcilor Y după ce baza de timp a început să funcţioneze. 

hh) Deviaţia spotului pe ecranul osciloscopului catodic depinde de potenţialul anodului de focalizare. 

ii) Deviaţia spotului pe ecranul osciloscopului catodic depinde de potenţialul electrodului de comandă. 
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Subiectul II                                                                                                                                 

1. 

 
 

2. 

 
3. 

 
4. 

             
                                                              

5. În coloana A de mai jos sunt enumerate elementele constructive ale tubului catodic, iar în coloana B rolul acestora. 

Scrieţi pe foaia de examen cifra din coloana A care corespunde literei din coloana B.                                                                                                                              

10p 

A B 

1. catod a) reglează luminozitatea spotului pe ecran 

2. electrod de comandă b) reglează claritatea imaginii 

3. anod de focalizare c) determină viteza de deplasare a electronilor spre ecran 

4. anod de accelarare d) transformă energia cinetică a electronilor în energie luminoasă 

5. ecran e) deviază fascicolul de electroni pe verticală 

 f) deviază fascicolul de electroni pe orizontală 
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6. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în coloana B, rolul lor. 

Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

    

A. Părţi componente ale tubului catodic al 

osciloscopului 
B. Rolul lor 

1. Anodul de focalizare 

2. Catodul  

3. Anodul de accelerare 

4. Grila de comndă 

5. Plăcile de deflexie 

a. Comandă luminozitatea ecranului 

b. Claritatea maximă a imaginii de pe 

ecran 

c. Măreşte viteza electronilor spre ecran 

d. Deviază fascicolul de electroni 

e. Încălzeşte ecranul  

f. Emite uşor electroni 

 

7. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în coloana B, rolul lor. 

Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 

A. Metode de măsurare cu osciloscopul B. Relaţii de calcul 

1. Măsurarea tensiunii prin metoda directă 

2. Măsurarea tensiunii prin metoda de comparaţie 

3. Măsurarea intensităţii curentului electric 

4. Măsurarea timpului 

5. Măsurarea frecvenţei cu ajutorul figurilor lui 

Lissajous. 

a. 
y

x

x

y

n

n

f

f
 

b. 
e

mas

R

U
I  

c. 
e

med

R

U
I  

d. U22U y  

e. div
div

V
U y  

f. div
div

ms
T  

 

 

Subiectul III                                                                                                  

1. În figura alăturată este reprezentată schema măsurării frecvenţelor cu osciloscopul. 

Răspundeţi la următoarele cerinţe : 

a) Precizaţi metoda de măsurare 

b) Specificaţi frecvenţele care se aplică în punctele 1 şi 2. 

c) Scrieţi formula de calcul pentru determinarea frecvenţei şi precizaţi semnificaţia 

fiecărui termen din formulă. 

d) Dacă pe ecran apare o curbă de forma literei C şi frecvenţa etalon este 50 Hz, să se 

determine frecvenţa de măsurat. 

 

 

  

  2 

   1 
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2. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui aparat de măsurat. 

 

 

 

 

 

a) Precizaţi denumirea aparatului de măsurat.  

b) Indicaţi denumirile blocurilor din figură. 

c) Explicaţi rolul funcţional al blocurilor notate cu 1, 3, 9, 10. 

 

3. În figura alăturată este reprezentată schema bloc a tubului catodic.  

 

 

 

          

 

a – Precizaţi denumirea părţilor componente notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

b – Precizaţi rolul blocurilor notate cu 2, 5 şi 7. 

 

4. Prezentaţi modul de lucru pentru măsurarea frecvenţei prin metoda figurilor lui Lissajous precizând următoarele:                                                                                                                                                                                              

a) tipul de metodă                                                                                           

b) schema de aplicare a semnalelor                                                                

c) reglaje                                                                                                         

d) un exemplu de oscilogramă obţinută pe ecran                                           

e) relaţia matematică folosită                                                                        

f) observaţii                                                                                                    

 

5. Pe ecranul unui osciloscop se obţine un semnal de formă dreptunghiulară ca 

în figură. Dacă pe orizontală calibrarea este de 2 ms/div, iar pe verticală este 

de 3 V/div. Să se calculeze: 

a) amplitudinea semnalului  

b) perioada 

c) frecvenţa semnalului 

d) pulsaţia semnalului, ω. 
 

6. Pe ecranul osciloscopului se obţin următoarele figuri Lissajous :  

           

a)           b) 

 

 

 

 

 

 

Să se determine frecvenţa de măsurat pentru cele două figuri. 
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7. 

 
8. 

 
9. 

 
 

a) Precizaţi denumirile blocurilor funcţionale notate cu 1,2,3. 

b) Precizaţi rolul blocurilor denumite: circuit de sincronizare, circuit de întârziere şi controlul intensităţii 

spotului. 

 

10. 
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OSCILOSCOPUL  CATODIC STANDARD 

 

Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce 

reprezinta variatia in timp a diferitelor marimi sau a curbelor ce reprezinta dependenta intre doua marimi. 

Imaginile obţinute pe ecran se numesc oscilograme. 

Ca aparat de-sine-statator se utilizeaza la: 

 vizualizarea si studierea curbelor de variatie in timp a diferitelor semnale electrice (curenti, 

tensiuni); 

 compararea diferitelor semnale electrice; 

 masurarea unor marimi electrice (tensiuni, intensitati ale curentului, frecvente, defazaje, 

grad de modulatie, distorsiuni etc.); 

 masurarea valorilor instantanee a unor semnale (tensiuni, curenti); 

 masurarea intervalelor de timp; 

 vizualizarea caracteristicilor componentelor electronice (tuburi electronice, tranzistoare), a 

curbelor de histerezis ale materialelor magnetice etc. 

Uneori osciloscopul face parte din sisteme de masurare si control sau din aparate mai complexe, 

cum ar fi: caracterograful (aparat pentru vizualizarea caracteristicilor tranzistoarelor), vobuloscopul 

(aparat pentru vizualizarea caracteristicilor de frecventa ale amplificatoarelor), selectograful (aparat pentru 

vizualizarea curbelor de selectivitate) etc. 

 Impreuna cu diferite traductoare, osciloscopul poate fi folosit si la studierea si masurarea unor 

marimi neelectrice, cum ar fi in medicina, fizica nucleara, geofizica etc. 

 

Ca aparat de masurat si control, osciloscopul prezinta unele avantaje ca: 

 impedantă de intrare mare, de ordinul megohmilor; 

 consum de putere foarte mic de la circuitul de masurat: 

 sensibilitate mare (la unele tipuri constructive constanta fiind de fractiuni de mV/cm); 

 banda de frecvente foarte larga, pana la sute de megaherti si, in constructii speciale (cu 

eşantionare), pana la zeci de gigaherti; 

 comoditate in  exploatare. 

 

 

CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA OSCILOSCOPULUI 

 

1.1.  PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 

 

Elementui principal al unui osciloscop este tubul catodic. Pentru a putea afisa pe ecranul tubului 

catodic curba ce reprezinta dependenta intre doua marimi, A=f(B), este necesar: 

 sa se obtina pe ecran un punct luminos (spot.); 

 sa se poata deplasa acest punct dupa doua directii, orizontala (x) si verticala (y), pentru a descrie 

pe ecran curba dorita 
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Fasciculul de electroni este produs, focalizat si accelerat in tubul catodic si loveste ecranul acestuia 

producînd un punct luminos (spot). Deplasarea spotului pe ecran se realizeaza prin devierea fasciculului 

de electroni cu ajutorul unor câmpuri electrice create de doua perechi de placi de deflexie din interiorul 

tubului catodic, la aplicarea unor tensiuni Uy la placile de deflexie pe directia y si Ux la placile de deflexie 

pe directia x. 

 Pentru ca pe ecran sa apara curba A=f (B), celor doua perechi de deflexie li se aplica marimile A şi 

B. Ca urmare spotul se va deplasa dupa direcţiile y si x in acelasi ritm ca si marimile A si B. 

 Daca marimile A si B sunt periodice, pentru ca pe ecran sa apara o imagine stabila este necesar ca 

intre frecventele celor doua marimi sa existe relatia: 

 

    BA fnf         unde n este un numar intreg. 

 

1.2. ELEMENTE COMPONENTE. SCHEMA BLOC 

 
   Figura 1: Schema bloc a unui osciloscop catodic 

 

 Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. In interiorul lui se genereaza fasciculul de 

electroni care - deviat sub actiunea câmpurilor produse de semnalele de studiat, ciocnesc ecranul, 

descriind pe acesta curbele dorite. 

 

 Amplificatoarele Ay si Ax amplifica semnalele de studiat prea mici, înainte de a fi aplicate placilor 

de deflexie. 

 

 Atenuatoarele Aty si Atx micsoreaza semnalele prea mari inainte de a fi aplicate amplificatoarelor 

Ay si Ax. La osciloscoapele moderne, atenuatoarele sunt calibrate in V/cm sau mV/cm reprezentand 

tensiunea necesara la intrarea atenuatorului pentru a produce o deplasare a spotului pe ecran de 1 cm. 

Aceasta calibrare este valabila numai daca reglajul amplificarii amplificatorului respectiv este la maxim. 
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 Generatorul bazei de timp. In cazul vizualizarii curbelor ce  reprezinta variatia in timp a unor 

marimi [A = f(t)], la placile de deflexie X trebuie sa se aplice o tensiune proportionala cu timpul:     

    

Tensiunea Ux trebuie deci sa fie o tensiune liniar-variabila in timp, adica de forma dintilor de 

fierastrau. Aceasta tensiune este generata in osciloscop de generatorul bazei de timp. 

Modelul cel mai simplu al generatorului bazei de timp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuitui de sincronizare (de declansare). Pentru ca imaginea de pe ecran sa fie stabila, conform 

relatiei de mai sus este necesar ca frecventa semnalului de vizualizat sa fie un multiplu intreg al 

frecventei bazei de timp:    

Pentru realizarea acestei conditii, generatorul bazei de timp are frecventa variabila si, in plus, 

exista posibilitatea sincronizarii ei prin circuitul de sincronizare, fie cu semnal de vizualizat, fie cu un alt 

semnal exterior. 

Pentru a se putea vizualiza si semnale neperiodice, la osciloscoapele moderne generatorul bazei de 

timp poate functiona, la alegere, fie continuu (relaxat), generind un semnal periodic chiar si in absenta 

semnaului de vizualizat, fie declansat. 

Spre deosebire de functionarea periodica, functionarea declansata este comandata, chiar de 

semnalul de vizualizat. In lipsa semnalului, baza de timp nu functioneaza. La aparitia unui semnal la 

intrare, baza de timp se declanseaza, genereaza un singur dinte de fierastrau si apoi se blocheaza din nou 

in asteptarea unui alt semnal. In cazul in care la intrare se aplica un semnal periodic baza de timp urmarind 

semnalul de la intrare devine periodica. 

 

 

 

 

 

 

b - tensiunea generata de baza de timp;  

c - tensiunea pe cilindrul Wehnelt;  

d - tensiunea dupa circuitul de intarziere 

 

Figura 2: Diagramele tensiunilor in diferite puncte ale schemei osciloscopului: 

 

 Circuitul pentru controlul intensitatii spotului. In cazul functionarii cu baza de timp declansata, in 

lipsa semnalului la intrare, baza de timp fiind blocata, atat placilor de deflexie Y cat si placilor de deflexie 

E 

 C 

 R 

 r 

 R K1 

 

K2 

 

UC 

t 

t0 t2 t1 

U’

C 
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X nu li se aplica nici un semnal. In aceasta situatie fasciculul de electroni ar bombarda ecranul intr-un 

singur punct, in centru, ceea ce ar duce la distrugerea luminoforului in punctui respectiv. Pentru a proteja 

ecranul, osciloscopul este prevazut cu un circuit pentru controlul intensitatii spotului. Acesta furnizeaza o 

tensiune negativa care se aplica pe cilindrul Wehnelt pentru stingerea spotului cand baza de timp este 

blocata (figura 2c). 

Circuitul pentru controlul intensitatii spotului mai este folosit si la stingerea spotului pe durata cursei 

de intoarcere si uneori la modularea intensitatii spotului cu un semnal exterior. 

 

 Circuitul de intarziere are rolul de a intarzia semnalul astfel incat acesta sa se aplice placilor Y 

dupa ce baza de timp a inceput sa functioneze. In figura 2 d este reprezentata diagrama tensiunii Uy, 

intirziata fata de tensiunea de la intrare, Ui cu timpul t. Daca nu s-ar folosi circuitul de intarziere, semnalul 

s-ar aplica placilor Y cand spotul este stins si baza de timp blocata, ceea ce ar face ca inceputul semnalului 

sa nu mai apara pe ecran (figura 3 a). Cu circuitul de intarziere semnalul se vizualizeaza corect (figura 3 

b). 

 

 

          Figura 3. Efectul circuituluiu de intarziere:  

  a – oscilogramul fara circuit de intarziere 

   b -  oscilograma cu circuit de intarziere 

 

 Blocul de alimentare contine surse stabilizate de inalta si joasa tensiune si asugura alimentarea 

celorlalte blocuri inclusiv a tubului catodic. 

 

1.3.  TUBUL CATODIC 

 

 Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. El este un tub cu vid, care are o parte 

cilindrica si o parte tronconica (fig. 4). 

 

 In interiorul tubului in partea cilindrica, se afla un dispozitiv de emisie si focalizare, numit tun 

electronic, care emite, focalizeaza si accelereaza fasciculul de electroni, si un sistem de deflexie pentru 

devierea acestui fascicul. 

 

 In partea frontala, tubul catodic are un ecran acoperit spre interior cu substante luminofore. El 

devine luminos in punctul in care este lovit de fasciculul de  electroni. 

 

 In interiorul tubului pe partea tronconica, este depus un strat bun conducator de electricitate, care 

are rolul de ecranare si de colec tare a eectronilor, dupa ce acestia au lovit ecranul. 
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    Figura 4: Tubul catodic 

 

 

1.3.1.  DISPOZITIVUL DE EMISIE SI FOCALIZARE (tunul de electroni) 

 

 Tunul de electroni este format de obicei dintr-un catod, un electrod de comanda si doi anozi: de 

focalizare si de accelerare. 

 

 Catodul 1 este un cilindru metalic cu suprafata frontala acoperita de un strat de oxizi de bariu si 

strontiu, ce poate emite usor electronii. Catodul este incalzit  indirect de un filament care se afla in 

interior. 

 

 Electrodul de comanda 2, numit si cilindrul Wehnelt, este un electrod cilindric ce inconjoara 

catodul si care este prevazut in partea frontala cu un mic orificiu prin care trec electronii. 

 Electrodul de comanda se afla la un potential negativ fata de catod franand in acest mod deplasarea 

electronilor. Potentialul electrodului de comanda se poate varia cu potentiometrul Rg. Cu cat electrodul de 

comanda va fi mai negativ fata de electrod, cu atat vor reusi sa treaca mai putini electroni. In acest mod, 

regland negativarea cilindrului Wehnelt se poate controla numarul electronilor din fascicul ce se indreapta 

spre ecran si, ca urmare, se poate regla luminozitatea spotului de pe ecran. 

 Dupa trecerea prin electrodul de comanda, fasciculul de electroni este focalizat pe ecranul tubului 

catodic cu o lentila electronica formata din cei doi anozi, de focalizare si de accelerare. 

 

 Anodul de focalizare 3 este un cilindru care are un potential pozitiv fata de catod  (citeva sute de 

volti), reglabil cu potentiometrul Ra. Variiand acest potential se regleaza distanta focala a lentilei 

electronice astfel incat focarul ei sa cada pe ecran. Cand reglajul este corect, imaginea de pe ecran are 

claritatea maxima.  

 

 Anodul de accelerare 4 este tot de forma cilindrica si are un potential fix, pozitiv fata de catod, de 

ordinul miilor de volti. El are rolul de a accelera miscarea electronilor, determinand viteza vo cu care 

acestia se indreapta spre ecran. 
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1.3.2. DISPOZITIVUL DE DEFLEXIE 

 

Deviatia fasciculului de electroni se poate realiza cu 

campuri electrostatice sau magnetice. La tuburile catodice 

folosite in osciloscoape se utilizeaza deviatia cu campuri 

electrostatice; dispozitivul de deflexie este format din doua 

perechi de placi de deflexie dispuse perpendicular  pentru 

devierea fasciculului de electroni dupa cele doua directii, x 

si y. 

 

   

Figura 5: Deviatia fasciculului de electroni 

  

 Cand placile sunt la acelasi potential, fasciculul de electroni trece printre ele fara a fi deviat si 

loveste ecranul in centru. 

 Daca se aplica placilor de deflexie 5 o tensiune Uy, intre ele apare un camp electric Ey. Sub 

actiunea acestui camp, electronii vor fi atrasi de placa pozitiva si respinsi de placa negativa cu o forta care 

va imprima electronilor o acceleratie ay dupa directia y. 

 Cand electronii ies dintre placi, actiunea cimpului Ey inceteaza si ei isi continua miscarea dupa o 

directie tangenta la traiectoria parabolica, lovind ecranul la o distanta Dy fata de centru. Deviatia spotului 

pe ecran Dy este cu atat mat mare cu cat tensiunea Uy aplicata placilor y este mai mare. 

 

1.3.3. ECRANUL 

 Dupa ce au trecut prin sistemul de deflexie, electronii ajung pe ecran (7) producand spotul 

luminos. Rolul ecranului este de a transforma o parte cat mai mare din energia cinetica a electronilor in 

energie luminoasa. In acest scop, pe suprafata interioara a ecranului, este depusa o substanta fluorescenta 

numita luminofor, care devine luminoasa cand este bombardata de electroni. Pentru a i se mari 

eficacitatea, se adauga diferite substante activante. 

 Culoarea spotului luminos depinde de compozitia substantei fluorescente. Pentru observari vizuale 

se folosesc ecrane cu fluorescenta galben-verzuie, deoarece sensibilitatea ochiului este maxima in acest 

domeniu. Materialul folosit pentru aceste ecrane este wilemitul (orto-silicat de zinc) activat cu magneziu. 

 

REGLAJELE OSCILOSCOPULUI CATODIC 

Înainte de a folosi un osciloscop catodic necunoscut sau nou, trebuie să se citească instrucţiunile de 

utilizare. Se verifică: 

 Întrerupătorul de reţea.  

 Reglajul luminozităţii.  

 Reglajul focalizării.  

 Reglajele poziţiei.  

 Reglajul amplitudinii bazei de timp.  

 Amplificatorul deflexiei verticale.  
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Reguli pentru utilizarea osciloscoapelor catodice 

 

Tubul catodic al unui osciloscop catodic nu trebuie lăsat să funcţioneze cu spotul staţionar, din 

cauza pericolului de ardere a ecranului. În pauzele dintre lucrări, spotul trebuie stins cu ajutorul reglajului 

luminozităţii. 

 

Calibrarea pe orizontală 

Măsurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscând viteza de deplasare a spotului şi 

măsurând pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. 

Osciloscoapele au bază de timp calibrată în ms/cm sau μs/cm, adică se indică pentru fiecare poziţie 

a comutatorului ce reglează în trepte frecvenţa bazei de timp, timpul necesar ca spotul să se deplaseze pe 

direcţia orizontală cu un centimetru. Această calibrare este corectă numai dacă reglajul fin al bazei de timp 

este la maxim. 

  

Calibrarea pe verticală 

Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazează pe faptul că deviaţia spotului este 

proporţională cu amplitudinea tensiunii aplicate plăcilor de deflexie. Înainte de utilizare, se recomandă să 

se verifice calibrarea atenuatorului Aty. În acest scop, osciloscoapele dispun la o bornă de pe panoul 

frontal, de o tensiune de calibrare. Cu ajutorul unei sonde, se aplică tensiunea de calibrare la intrarea 

oscilosopului şi se verifică dacă variaţia obţinută pe ecran corespunde indicaţiei atenuatorului. 

Pentru măsurări precise, sursa de tensiune internă are frecvenţa de 1 kHz şi amplitudinea tensiunii 

egală cu 1 sau 2 V. 

 

Sincronizarea osciloscopului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata unui dinte de fierăstrău corespunde intervalului de timp t1 – t0 în care tensiunea pe 

condensator creşte până la '

cU , necesară devierii fasciculului de electroni, astfel încât spotul să se 

deplaseze pe tot ecranul de la stânga la dreapta. Ea depinde de constanta de timp RC1 . Dacă se variază 

valorile lui R şi C se pot obţine durate diferite pentru dinţii de ferăstrău. De obicei această durată se 

variază în trepte cu un comutator ce introduce în circuit condensatoare de diferite valori şi fin prin variaţia 

continuă a rezistenţei R. Comutatorul este calibrat în ms/cm sau μs/cm, corespunzător timpului necesar ca 

spotul să se deplaseze pe direcţia orizontală cu 1 cm. Această calibrare este valabilă numai dacă reglajul 

fin este la maxim. În cazul funcţionării periodice, se poate considera că durata unui dinte de ferăstrău 

corespunde unei perioade a semnalului generat de baza de timp, deci variind durata dinţilor de ferăstrău se 

variază frecvenţa bazei de timp. 

UC 

,
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Variaţia duratei dinţilor de ferăstrău în funcţie de constanta de timp RC . 
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MASURARI CU AJUTORUL OSCILOSCOPULUI 

 

 In afara de vizualizarea formei semnalelor, osciloscopul catodic mai are numeroase utilizari in 

tehnica masurarilor. 

 

 1.  MASURAREA TENSIUNILOR 

 

 Masurarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazeaza pe faptul ca deviatia spotului este 

proportionala cu amplitudinea tensiunii aplicate placilor de deflexie. Se pot utiliza diferite metode de 

masurare: 

 

 METODA DIRECTA 

 

 Metoda directa se utilizeaza in cazul osciloscoapelor prevazute cu ecran caroiat si care au 

atenuatorul Ay etalonat in mV/cm sau V/cm. 

  Inainte de utilizare, se recomanda sa se verifice calibrarea atenuatorului Ay. In acest scop, 

osciloscoapele dispun, la o borna de pe panoul frontal, de o tensiune de calibrare. Cu ajutorul unei sonde 

(cordon de legatura), se aplica tensiunea de calibrare la intrarea osciloscopului si se verifica daca 

tensiunea obtinuta pe ecran corespunde indicatiei atenuatorului. 

 Modul de lucru.  

 Se aplica semnalul de masurat la intrarea Y a osciloscopului, se 

controleaza daca reglajul amplificarii este la maxim si se 

regleaza atenuatorul Ay si baza de timp astfel incat sa se obtina 

o oscilograma corect incadrata in ecran. 

 Se masoara cu ajutorul caroiajului de pe ecran inaltimea 

oscilogramei in centimetri sau diviziuni si se inmulteste cu 

indicatia atenuatorului, obtinandu-se astfel direct valoarea tensiunii masurate. 

 METODA COMPARATIEI 

  

 Cand osciloscopul nu are atenuatorul 

calibrat sau calibrarea nu mai este corecta, se 

poate folosi metoda comparatiei. La aceasta 

metoda tensiunea de masurat, de o forma 

oarecare, se compara cu o tensiune sinusoidala 

de joasa frecventa, care poate fi masurata cu 

un voltmetru obisnuit. 

Modul de lucru. Se realizeaza montajul 

din figura.  
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Cu comutatorui K pe pozitia 1 se aplica la intrarea Y a osciloscopului tensiunea Ux de masurat. Se 

regleaza amplificarea si baza de timp pana se obtine o oscilograma corect incadrata pe ecran si se masoara 

inaltimea l a oscilogramei. 

Fara a interveni la reglajul amplificarii, se trece comutatorul K pe pozitia 2, aplicandu-se la intrarea Y 

a osciloscopului o tensiure sinusoidala de joasa frecventa. Aceasta se regleaza pana cand oscilograma 

obtinuta pe ecran are aceeasi inaltime  ca si in cazul vizualizarii tensiunii Ux. 

Cele doua oscilograme avand aceeasi inaltime, inseamna ca amplitudinea tensiunii Ux este egala cu 

amplitudinea varf la varf a tensiunii sinusoidale. 

      Tensiunea sinusoidala se masoara cu volmetrul V, care deobicei este etalonat in valori eficace. 

Ux = Uvv= 2Umax = U22  

 

  

2. MASURAREA INTENSITATII CURENTULUI ELECTRIC 

 

 Intrucat osciloscopul catodic functioneaza cu deflexie electrostatica, semnalele ce se aplica la 

intrarea lui sunt de natura unor tensiuni.  

 Pentru masurarea intensitatii curentului cu osciloscopul catodic, se trece curentul de masurat 

printr-o rezistenta de valoare cunoscuta si se masoara cu una dintre metodele studiate in paragraful 

precedent caderea de tensiune la bornele rezistentei.  

 

 

 

 

   

Re  este o rezistenţă etalon de valoare cunoscută. 

Aplicând legea lui Ohm, se calculează valoarea intensităţii curentului de măsurat. 

 

3. MASURAREA INTERVALELOR DE TIMP 

 

 Masurarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscand 

viteza de deplasare a spotului si masurad pe ecran lungimea 

segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. 

Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrata in ms/cm sau 

µs/cm, adica se indica pentru fiecare pozitie a comutatorului ce 

regleaza in trepte frecventa bazei de timp, timpul necesar pentru ca 

spotul sa se deplaseze pe directie orizontala cu un centimetru. Aceasta 

calibrare este corecta numai daca reglajul fin al bazei de timp este la 

maxim. 

 

 

 

Re Ay Uy 
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 MASURAREA DURATEI UNUI SEMNAL 

 

 Pentru masurarea duratei unui semnal, acesta se aplica la intrarea Y a osciloscopului si se regleaza 

amplificarea si baza de timp pana cand se obtine o oscilograma corect incadrata in ecran. 

 Se verifica daca reglajul fin al bazei de timp este la maxim. Apoi se masoara latimea semnalului pe 

ecran, in centimetri, si se inmulteste cu indicatia reglajului in trepte al bazei de timp, obtinandu-se astfel 

durata semnalului de masurat. 

 

 

 Exemplu : În cazul oscilogramei din figura, dacă 

reglajul în trepte al bazei de timp este pe poziţia 1ms/cm şi 

lăţimea impulsului este de 2,5cm, durata impulsului va fi 

ms
cm

ms
cmt 5,2

1
5,2  

 În mod analog se poate măsura şi durata unei părţi 

din semnal, cum ar fi durata timpului de creştere a unui 

impuls (timpul în care semnalul creşte de la 10% la 90% 

din amplitudinea sa). 

 

 

 MASURAREA PERIOADEI UNUI SEMNAL 

 

 

 Pentru masurarea perioadei, este necesar ca baza de timp sa fie 

astfel reglata incat oscilograma sa contina cel putin doua perioade 

succesive ale semnalului. In acest caz, daca reglajul fin al bazei de timp 

este la maxim, se masoara pe ecran in centimetri distanta intre doua 

treceri succesive ale semnalului prin aceeasi valoare si cu acelasi semn 

de variatie si se inmulteste cu indicatia reglajului in trepte al bazei de 

timp. In acest fel, se obtine direct perioada semnalului. 

 

 

 

4.  MASURAREA FRECVENTELOR 

 

 Frecventa se poate masura cu osciloscopul catodic, masurand perioada semnalului ca la punctul 

precedent si apoi calculand frecventa cu relatia:   

Aceasta metoda nu asigura insa o precizie buna. 

 Masurari mai precise se pot obtine folosind unele metode de comparatie, cumar fi: metoda 

figurilor lui Lissajous, metoda modularii intensitatii spotului, metoda oscilogramelor duble etc. 

 

T 

T 
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 METODA FIGURILOR LUI LISSAJOUS 

 

 Dintre metodele de comparatie, metoda figurilor lui Lissajous este cea mai frecvent folosita. 

 Lissajous, fizician francez (1822 - 1880) a studiat compunerea a doua oscilatii sinusoidale ale 

caror directii de oscilatie sunt perpendiculare. El a constatat ca daca raportul frecventelor celor doua 

oscilatii este un numar rational, 
n

m

f

f

2

1
 (m si n fiind numere intregi), se obtin figuri a caror forma 

depinde de raportul frecventelor celor doua oscilatii si de defazajul dintre ele. 

 Figurile lui Lissajous se pot obtine pe ecranul osciloscopului catodic daca se aplica ambelor 

perechi de placi de deflexie tensiuni sinusoidale. 

  

Modul de lucru: 

 

 Pentru masurarea frecventei fx a unui semnal, acesta se aplica unei 

perechi de placi de deflexie a osciloscopului, iar la cealalta pereche de 

placi de deflexie se aplica un semnal de la un generator de frecventa 

variabila si cunoscuta, f0.  

 

 Se variaza frecventa f0 pana cand pe ecran se obtine una dintre figurile 

lui Lissajous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a determina raportul corespunzator figurii obtinute pe ecran, se 

intersecteaza figura cu doua drepte, una orizontala (x) si una verticala 

(y) si se numara punctele de intersectie ale figurii cu cele doua drepte. 

Pentru orice figura a lui Lissajous raportul intre numarul de intersectii 

nx cu dreapta orizontala si numarul de intersectii ny cu dreapta verticala 

este egal cu raportul intre frecventa semnalului aplicat placilor Y si 

frecventa semnalului aplicat placilor X:  

 

Ux 

 fx 

Uy; fy 

 

x 
 

y 
 

nx=2 
ny=3 
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 Cunoscand raportul corespunzator figurii obtinute pe ecran si frecventa f0, se poate determina 

frecventa fx folosind relatia:        

 

5. MASURAREA DEFAZAJELOR 

Figurile lui Lissajous depind de raportul frecvenţelor a două oscilaţii sinusoidale dar şi de 

defazajul dintre ele. 

Pentru determinarea defazajului dintre două semnale de aceeaşi frecvenţă, acestea se aplică celor 

două perechi de plăci de deflexie ale osciloscopului. 

 

           În acest caz :      
tsinUu

tsinUu

m

m

Yy

Xx
   

 

Deviaţiile obţinute pe ecran fiind în fiecare moment 

proporţionale cu tensiunile aplicate, vor varia după 

expresiile : 

 

          
tsinYy

tsinXx
unde X şi Y sunt deviaţiile 

maxime. 

  

 

Pe ecran apare o figură de forma unei elipse, care pentru φ = 0 şi φ = π ajunge la forma unei linii 

înclinate, iar pentru φ = π/2 şi φ = 3π/2 devine un cerc.  

 

În cazul general, dacă elipsa este bine centrată pe ecran,  defazajul se poate determina prin raportul 

între deviaţia maximă pe verticala Y şi deviaţia y corespunzătoare punctului în care elipsa intersectează 

axa verticală a ecranului.  

  

În acest punct x=0, deci sinωt = 0 ; ω t = 0 şi       y=Ysinφ  

Din această relaţie se deduce: 
Y

y
sin   

În cazul în care se dispune de un osciloscop cu două canale, măsurarea defazajului dintre două 

semnale se poate face comod vizualizând simultan cele două semnale. 

 

 

 

 

x 
 

y 
 

X 
 

x 
 

Y 
 y 

 



1 
 

ALTE TIPURI DE OSCILOSCOAPE 

 

1. OSCILOSCOPUL CATODIC CU DOUĂ CANALE Y 

 

Osciloscopul catodic cu două canale permite vizualizarea simultană a două semnale, utilă când 

există o legătură între cele două semnale care necesită efectuarea unor comparaţii. In acest scop 

osciloscopul catodic este echipat cu două canale Y identice. 

Se construiesc două categorii de osciloscop catodic cu două canale: 

- echipate cu tub catodic cu două fascicule de electroni (cu două tunuri electronice sau cu un singur tun 

şi fascicol despicat) şi două perechi de plăci de deflexie Y; 

- echipate cu tub catodic normal şi cu un comutator electronic care aplică succesiv cele două semnale 

pe aceeaşi pereche de plăci Y  - sunt mai mult utilizate  

 

Schema bloc a amplificatorului Y pentru osciloscopul cu două canale şi comutator electronic 

 

 
 

CE – comutator electronic – pe acesta se aplică semnalele A sau B, cu polaritate normală sau 

inversată, funcţie de poziţia comutatoarelor K1 şi K2 

MC – multivibratorul de comandă – generează semnalul de comutaţie,  de frecvenţă fixă 

CS – circuitul de stingere  

BS – blocul de sincronizare – generează un semnal astfel încât  pe o cursă a bazei de timp este afişat pe 

ecran unul din cele două semnale, iar pe cursa următoare, celălalt semnal.  
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2. OSCILOSCOPUL HIBRID 

 

Osciloscoapele hibride (multiscop) au în plus blocuri de prelucrare numerică a semnalului analogic 

de la intrare ce permit afişarea numerică, pe acelaşi tub catodic, a rezultatului unor măsurări de 

parametri globali: tensiune, frecvenţă, timp de creştere, perioadă.  

În schemă intervin următoarele unităţi în plus:  

 unitatea de analiză şi conversie ce include convertorul A/D şi frecvenţmetrul;  

 unitatea de comandă a afişării ce include generatorul de caractere ce comandă funcţionarea 

circuitelor de pe cele trei axe: X, Y, Z;  

 unitatea de interfaţă ce permite extragerea datelor măsurate. 

 

 Schema bloc simplificată a părţii specifice osciloscopului hibrid: 

 

 
 

 Semnalele de la ieşirea comutatorului electronic sunt convertite numeric şi pot fi preluate prin 

magistrala interfeţei în vederea prelucrării numerice cu un sistem de calcul sau într-un sistem mai 

complex de măsurare.  

 Semnalul convertit este aplicat şi generatorului de caractere care îl transformă într-o matrice de 

puncte în planul X-Y, care asociat cu intensitatea spotului electronic pe axa Z va reda imaginea 

caracterelor generate. In aceste caractere se includ, pe lângă valoarea măsurată, informaţii 

alfanumerice despre mărimea afişată, canalul de la care provine unitatea de măsură, cât şi despre 

starea în care sunt poziţionate elementele de comandă şi reglaj ale osciloscopului. 

 Spotul poate fi preluat din circuitul de intrare prin comutare electronică sau poate fi un spot 

separat, distinct acestei funcţiuni. 
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3. OSCILOSCOPUL  CATODIC CU MEMORIE DIGITALĂ 

 

Schema bloc simplificată: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS - condiţionor de semnal;  

S/T-H circuit de eşantionare – memorare;  

ADC - convertor A/D;  

MA - memorie analogică;  

MD - memorie digitală;  

DAC - convertor D/A;  

AF - amplificator final;  

TC -  tub catodic. 

 

 Semnalul de intrare se aplică unui condiţionor de semnal şi lanţului de conversie - memorare. 

 Semnalul analogic se regăseşte într-o formă digitală şi într-o formă analogică la magistrala de 

interfaţă şi la ieşirile analogice.  

 Fazele de procesare a semnalului sunt dictate de o unitate de tact şi comandă. Sincron cu extragerea 

datelor din memorie are loc şi incrementarea numărului N, ce va da poziţia pe orizontală a spotului 

prin conversia valorii sale într-o tensiune analogică de către un convertor D/A.  

 Informaţia este prezentă şi la magistrala de interfaţă şi la ieşirea analogică X.  

 Partea de afişare este constituită în mod similar cu cea de la osciloscopul standard. 

 

4. OSCILOSCOAPE  DIGITALE 

 

Schema bloc simplificată 

 

CS – bloc analogic de condiţionare a semnalelor de intrare 

E/M – bloc de eşantionare – memorare  

CAN – convertor analog – numeric  

Semnal eşantionat:       Ts = perioada de eşantionare 
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Microcalculatorul poate efectua operaţii de memorare a unui număr de forme de undă, calculul 

unor parametri ai semnalului, prelucrări de semnal pentru îmbunătăţirea calităţii imaginii, asigurarea 

operaţiilor pentru interfaţa cu utilizatorul. 

 

4.1. OSCILOSCOPUL CU MICROPROCESOR 

 

Schema bloc a primei generaţii de osciloscoape digitale  

 

 

 
 

 

 Sistemul de operare cu microprocesor asigură legăturile între diversele blocuri funcţionale.  

 Semnalul de intrare în secţiunea de măsurare analogică este transmis după condiţionare la tubul 

catodic unde se afişează împreună cu informaţiile primite şi convertite de generatorul de caractere.  

 Semnalul condiţionat este transmis şi la blocul de memorare a formei de undă a cărui program este 

înscris în memoria de tip ROM de către fabricant.  

 La secţiunea de memorare analogică este cuplat un modul de expansiune ce permite măsurări pe mai 

multe canale.  

 Forma de undă memorată este convertită de convertorul D/A înainte de a fi afişată.  

 Sistemul este interfaţabil şi are tastatură pentru comandă locală.  

 Starea în care sunt setate elementele de comandă şi reglaj este afişată prin LED - uri şi prin caractere 

pe tubul catodic. 
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4.2. OSCILOSCOPUL DIGITAL DE PRECIZIE CU DOUĂ CANALE  
 

Generaţia nouă de osciloscoape, cele digitale de precizie, (Precizion Digitizing Oscilloscope), sunt 

realizate din două secţiuni: 

 

 secţiunea înregistrator de formă de undă; 

 secţiunea de analiză, afişare şi interfaţă. 

 

Schema bloc simplificată: 

 

 
 

CS = condiţionor de semnal; S/T-H = circuit de eşantionare – memorare; ADC = convertor A/D; M = 

memorie digitală; BT = bază de timp; IB = magistrală de interfaţă; D. Tg. = trigger digital. 

DMA – direct memory access 

 

 Osciloscopul digital de precizie are înglobate în el funcţiunile de osciloscop, voltmetru, numărător 

universal, wattmetru şi analizor de spectru.  

 In aceste osciloscoape semnalul este în formă analogică doar până la intrarea în circuitul de 

eşantionare/memorare (S/T-H).  

 Prelucrarea digitală în continuare a fost permisă de circuite de eşantionare ultrarapide - 2…4 GS/s- 

şi convertoare A/D de aceeaşi viteză. (GS/s – gigasamples/secundă; sample = mostră, eşantion) 

 Afişarea a fost înlocuită prin tuburi catodice ce formează imaginea printr-o matrice de puncte 

(2048×2048), adresabile, ceea ce face ca imaginea să fie de rezoluţie superioară celei redate de 

către tuburile cu baleiere.  

 

Partea de înregistrator de formă de undă conţine: 

- condiţionatorul de semnal de intrare, compus din atenuator şi preamplificator; 

- circuit de eşantionare/memorare şi convertor A/D de viteză; 

- memorie de viteză, capabilă să urmărească ieşirea A/DC şi să furnizeze datele pe magistrala de 

interfaţă; 

- trigger intern şi extern; 

- sistem oscilator şi bază de timp pentru controlul conversiei; 

- sistem de control digital; 

- interfaţă. 
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 Condiţionorul de semnal conţine un divizor de tensiune decadic şi amplificatorul de tensiune 

diferenţial cu câştig reglabil în seria 1-2-5 din combinaţia cărora se obţine o plajă mare de măsurare 

(100-120 dB). 

 

 Conversia analog-numerică este asigurată de un convertor A/D de viteză, capabil să realizeze  

conversii/secundă. Semnalul convertit este preluat prin intermediul unui circuit de 

eşantionare/reţinere de aceeaşi viteză.  

 

 Memorarea rezultatului conversiei trebuie făcută imediat ce s-a terminat conversia. In mod obişnuit, 

această memorie (M) este de tipul static pentru înscris/citit (SRAM) controlată de un numărător şi un 

registru de adrese. Datele sunt reorganizate pentru a fi aplicate pe magistrala interfaţă într-o memorie 

dinamică (DRAM) de capacitate mare organizată în cuvinte de 25 biţi în cazul convertoarelor de 12 

biţi. 

 

 Triggerul digital monitorizează ieşirea convertorului A/D şi stabileşte nivelul de la care se porneşte 

triggerarea. Astfel, acest nivel, programabil, nu este afectat de drift sau de alte abateri ale semnalului. 

 

 Circuitul de adaptare a ratei de eşantionare realizează, prin filtrare numerică, detectarea tranziţiilor de 

înaltă frecvenţă şi adaptarea vitezei de eşantionare şi conversie astfel încât semnalul redat să fie cât 

mai fidel celui de la intrare. Când nu este necesară o viteză mare de eşantionare, acest circuit o scade 

corespunzător, economisind astfel memoria. 

 

 Sistemul de control al bazei de timp permite modificarea ratei de eşantionare  în scopul conservării 

memoriei. Baza de timp se selectează în paşi de la zeci de ns la s. Ea poate funcţiona un timp 

programabil după declanşare, astfel încât într-o înregistrare pot fi sute sau mii de semnale diferite.  

 

 Oscilatorul de referinţă (Ck) este un subsistem extrem de important al bazei de timp. Un zgomot de 

fază de 40 ps poate produce o distorsiune de 1/2 bit. Oscilatorul este fie intern, sincronizat cu o 

referinţă de mare stabilitate, fie sincronizat cu o referinţă externă. 

 

 Comenzile sunt subordonate unităţii de afişare în cazul în care cele două unităţi sunt interconectate. 

Comunicarea se face prin intermediul interfeţei (GP-IB) care este conform IEEE488/IEC625 sau HP-

IB. 

 

Partea de afişare, analiză şi I/O este compusă dintr-o unitate centrală cu μP pentru control, un 

circuit de acces direct în memorie, un afişaj cu memoria sa şi tastatura. Sistemul poate fi dezvoltat cu 

diverse sisteme de înregistrare de formă de undă. 

 

 Portul I/O poate fi serie sau paralel, având viteze de comunicare de la 250 kbytes/s până la 1 Mbytes/s. 

 

 Afişajul este un tub cu matrice adresabilă ce are o memorie de tip dinamic (DRAM) ce-i permite 

redarea informaţiei în raport cu timpul sau frecvenţa, precum şi a unor rezultate sau comenzi prin 

caractere alfanumerice. 

 

 Unitatea centrală este realizată cu microprocesor, ce primeşte comenzi de la tastatură sau de la ecranul 

afişajului, printr-un sistem LED - fotodetector sensibil la obturarea prin atingere. 

 

 Semnalul convertit binar este adus de la înregistratorul de formă de undă prin circuitul de comandă al 

măsurării. Acest semnal poate fi afişat pe ecranul afişajului, poate fi imprimat pe suport de hârtie, 

poate fi memorat pe disc magnetic, poate fi prelucrat complex de către unitatea de analiză iar rezultatul 

poate fi, la rândul lui, afişat, imprimat, transmis în exterior sau memorat. Datele pot proveni şi de la 

alte surse de semnal, iar datele interne pot fi transmise în exterior prin intermediul circuitelor I/O şi de 

interfaţă.  



OSCILOSCOPUL ANALOGIC HM 303-6 

 

 

1. Schema bloc a osciloscopului analogic cu două canale HM303-6.  

 
        V/DIV          

CA                                Y-POS.I 

    

CH I                                     Y1   TC 
 CC                
       CA          GND       V/D    Y-POS.II                          X1                               X2                                                                       

 

CHII                                      X2          

           CC                                                                                                           
                     Y2 

         GND                
                                    
            INT CH II 

           INT CHI                                                                                               X-Y 

     

 
                     TRIG.EXT                                     X-POS 

                             TRIG.INT/EXT            LEVEL                     LA CH II            
             1KHz                        TIME/DIV                 

            
                 220V   
                                            10MHz 

               INTENS             ROTIRE  TRASĂ 

 

 

 

2. Panoul frontal al osciloscopului HAMEG   HM 303-6 
                                                                                                          FOCUS 

 

 
 

AY 1 

AY 2 

 

 

CE 

  CS GBT   AX 

CAL   BA 

 

                 
 

              

 

 

 

 

AFY 



1. POWER – apăsat este în poziţia ON şi se alimentează osciloscopul, neapăsat este în poziţia 

OFF şi se întrerupe alimentarea;\ 

 

2. CALIBRATOR – la această bornă se generează un semnal de calibrat util pentru calibrare. 

 

3. INTENS – buton pentru reglarea intensităţii luminoase a spotului fasciculului de electroni, 

trebuie reglat la valoarea minimă care permite vizualizarea corespunzătoare a tensiunilor pe 

ecran, pentru evitarea distrugerii tubului catodic; 

 

4. FOCUS – buton pentru focalizarea corectă a imaginii pe ecran (imaginea trebuie să fie clară). 

 

În partea stângă se găsesc elementele corespunzătoare celor două canale de intrare, aranjate în două 

grupuri notate: 

 

6. INPUT CH1 – borna de intrare pentru canalul 1; 

 

7. ┴ – borna de masă pentru cele două canale (se mai notează GND în general); 

 

8. VOLTS/DIV – este un buton dual format din două părţi, partea exterioară permite reglarea 

deflexiei verticale (se stabileşte mărimea pe verticală a unei diviziuni) şi partea din mijloc, 

roşie, pentru calibrare; dacă partea roşie interioară este trasă uşor în afară se obţine o mărire de 

10 ori a valorii reglate din partea exterioară; 

 

9. POSITION Y I – reglare poziţie pe axa y a trasei pe ecran pentru canalul 1; 

 

10. Primul buton AC/DC permite selectarea modului în care semnalul de intrare este aplicat la 

intrarea osciloscopului; are 2 poziţii, AC, pentru tensiune de intrare alternativă şi DC, pentru 

tensiune de intrare alternativă sau continuă, iar al doilea buton GND, permite aplicarea 

semnalului de intrare la masă; 

 

11. Y-MAG x5 - aceste butoane se utilizează pentru a mări de 5 ori valorea reglată de la 

VOLTS/DIV; 

 

12. Primul buton CHI/II TRIG I/II pentru sincronizare cu semnalul corespunzător intrării I sau II, 

al doilea buton DUAL, dacă este apăsat sunt afişate ambele canale simultan în modul alternat 

(pe o perioadă a bazei de timp un canal iar pe cealaltăperioadă celălalt canal), al treilea buton 

ADD, dacă este apăsat împreună cu DUAL sunt afişate ambele canale în modul comutat 

(CHOP- pe o perioadă a bazei de timp se comută de pe un canal pe altul cu o frecvenţă 

ridicată), iar dacă butonul DUAL nu este apăsat se afişează suma celor două semnale de intrare 

şi sincronizarea se face fie cu semnalul corespunzător intrării I sau II; 

 

     13), 14), 15), 16) au aceleasi scopuri ca şi 6), 8), 9), 10), numai că se referă la canalul 2; la 16 apare 

în plus butonul INV pentru inversarea semnalului de de la intrarea II; 

 

În partea din dreapta a panoului osciloscopului se găsesc elementele corespunzătoare setărilor 

legate de axa orizontală (timp) a imaginii, comune pentru ambele canale: 

 

17. TIME/DIV – este un buton prin care se stabileşte mărimea pe orizontală a unei diviziuni; 

 

18. TRIG MODE – comutator pentru selectarea sursei de declanşare, are următoarele poziţii: 

AC – semnal alternativ în gama de frecvenţe 10 Hz-100 MHz; 

DC – semnal alternativ în gama de frecvenţe 0-100 MHz cu componentă continuă; 

LF – semnal alternativ în gama de frecvenţe 0-1,5 kHz cu componentă continuă; 

TV – când sincronizarea se face cu semnalul video; 



 

19. X POS – reglarea poziţiei trasei pe axa x; 

 

20. LEVEL – butonul se utilizează pentru reglarea nivelului de la care se declanşează baleerea pe 

orizontală a ecranului; 

 

 

În partea din mijloc se găsesc elementele corespunzătoare setărilor de sincronizare şi declanşare: 

 

21. ALT - buton pentru selectarea regimului de sincronizare alternată între canalele I şi II, numai 

în modul DUAL; 

 

22. AT/NM – buton pentru selectarea regimului de sincronizare; neapăsat regimul de sincronizare 

este automat (AT), apăsat regimul este declanşat sau normal (NM) şi dacă este apăsat 

suplimentar şi butonul ALT sincronizarea osciloscopului se face cu reţeaua de 50Hz; 

 

23. SLOPE – pentru selectarea pantei pozitive sau negative a semnalului utilizat ca şi sursă de 

sincronizare; 

 

24. HOLDOFF – potenţiometrul HOLD OFF permite reglarea timpului de aşteptare al bazei de 

timp până la declanşare; această facilitate permite vizualizarea corectă a unor semnale de tipul 

trenuri de impulsuri, prin declanşarea bazei de timp la momentele corespunzătoare; 

 

25. TRIGG EXT – este borna la care se aplică semnalul de sincronizare externă. 

 

26. X MAG x10 – acest buton se utilizează pentru a mări de 10 ori valorea reglată de la 

TIME/DIV. 

 

 

 
 

. 

 

 

 


