
ARC  
Recursos per al professorat

L'oscil·loscopi...? Però, si és molt fàcil

Objectius
 

- Descriure les funcions i aplicacions d'un oscil·loscopi.
- Descriure les funcions i aplicacions d'un generador de funcions.
- Identificar els controls d'ús de l'oscil·loscopi.
- Interpretar les imatges de la pantalla de l'oscil·locopi
- Identificar els controls d'ús d'un generador de funcions.
- Aplicar l'oscil·loscopi i el generador de funcions a l'anàlisi de circuits elèctrics i 
electrònics.

Descripció de l’activitat
L'oscil·loscopi és un gran desconegut però esdevé un instrument imprescindible en 
l'anàlisi de circuits elèctrics i electrònics experimentals. Una primera part es dedica al  
coneixement dels instruments a partir de la determinació dels valors singulars d'ones 
quadrades  i  sinusoïdals.  En  una  segona  s'aborden  problemes  significatius  de 
l'electricitat com la mesura de l'angle de fase i la visualització d'ones rectificades.

En  els  materials  es  pretén  aproximar  l'alumnat  a  un  ús  segur  i  significatiu  de 
l'oscil·loscopi i del generador en l'anàlisi de circuits 

Aula 
Aula de tecnologia

Temporització 
3 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 
– Oscil·loscopi analògic de dos canals.
– Generador de funcions de baixa freqüència.
– Font d'alimentació amb sortides de corrent altern de baixa tensió..
– Multímetre.
– Components passius.

Recursos complementaris:

- Vídeos: 

Curso de manejo del osciloscopio. http://www.youtube.com/watch?v=MLHbpoeh7gI
Manejo del osciloscopio. Guia paso a paso: http://www.youtube.com/watch?
v=cuZsUULZfcM

1/2

http://www.youtube.com/watch?v=MLHbpoeh7gI
http://www.youtube.com/watch?v=cuZsUULZfcM
http://www.youtube.com/watch?v=cuZsUULZfcM
http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


ARC  
Recursos per al professorat

- Applets:
Funciones básicas de un osciloscopio : http://bit.ly/WhA6Dw
Osciloscopio en circuito RLC serie: http://bit.ly/13VRbJA

Aspectes didàctics i metodològics 

Abans  de  realitzar  l'activitat  aquí  presentada,  l'alumnat  ha  d'haver  assimilat  els 
continguts bàsics de senyals  elèctrics i  l'anàlisi  de  circuits  RC en corrent  altern. 
L'anàlisi  de les formes d'ona i  la determinació dels  seus paràmetres han de ser 
conceptes ja adquirits per l'alumnat. Això permet comprendre millor quina funció té 
l'oscil·loscopi i la seva aplicació a l'estudi experimental de circuits reals.

Continguts i competències que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- Senyals variables i periòdics.
- Amplitud, freqüència i període. 
- Angle de fase.

La  principal  competència  treballada  està  relacionada  amb  el  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat de batxillerat de l'àmbit tecnològic.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Tecnologia industrial i Electrotècnia.

Documents adjunts
Guia per al professorat: MP_Oscil.ppt

Guies de treball per a l’alumnat: MA_Oscil_1.pdf
MA_Oscil_2.pdf
MA_Oscil_3.pdf
MA_Oscil_1.doc
MA_Oscil_2.doc
MA_Oscil_3.doc
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	- Vídeos: 

