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PP11::  LL’’oosscciill··lloossccooppii..  IInnttrroodduucccciióó  
 
Objectius 
 
1. Identificar els comandaments del l’eix vertical de cada canal de l’oscil·loscopi. 
2. Ajustar la base de temps a la freqüència del senyal. 
3. Mesurar amb precisió nivells de tensió i períodes de temps. 
4. Usar la sonda atenuadora. 
5. Regular els comandaments de millora de la traça de pantalla. 
6. Valorar l’adequació de l’oscil·loscopi en una aplicació de mesura. 
 
Descripció 
 
Funcionalitat de l’oscil·loscopi 
 
L’oscil·loscopi és un voltímetre de resposta molt ràpida que permet el registre temporal en 
una pantalla, ja sigui de raigs catòdics o d’altres tecnologies, de tensions en un o dos canals. 
Un voltímetre per tensió continua mesura el valor mitjà d’una tensió en un temps determinat 
i un voltímetre per a tensió alterna mesura el valor quadràtic mitjà o valor eficaç. 
 
L’oscil·loscopi mesura valors instantanis de tensió en relació al temps i els representa a la 
pantalla. Ara bé, si la tensió varia molt lentament a la pantalla de l’oscil·loscopi només és 
veurà un punt desplaçant-se, en el que serà molt difícil fer mesures. Per poder mesurar 
tensions elèctriques a la pantalla de l'oscil·loscopi, el senyal ha de ser periòdic amb una 
freqüència mínima. 
 

     
 
A la pantalla hi ha una retícula destinada a la mesura, amb 8 
divisions verticals i 10 d'horitzontals. L’eix horitzontal 
representa el temps i l’eix vertical la mesura de tensió. 
  
Canals d’entrada 
 
Habitualment els oscil·loscopis tenen dos canals d’entrada, 
que s’identifiquen com Canal A o Canal 1 (CH1) i canal B o 
Canal 2 (CH2). Amb l’oscil·loscopi podem visualitzar, 
segons escollim en 
el selector de canals: 
 
- El canal 1. 
- El canal 2. 
- Els canals 1 i 2. 
 

CH2 
 

CH1 
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Els dos canals tenen una línia en comú: la massa o terra. Un l’oscil·loscopi només permet 
veure simultàniament senyals en que el punt de referència elèctric o massa sigui el mateix. 
 
A l’entrada de cada canal es pot seleccionar, amb un selector de tres tecles excloents entre 
elles, el tipus de senyal que permetrà visualitzar: 
 
AC Altern Current Aquesta posició només deixa passar les tensions variables en el 

temps, per tant si hi ha un senyal que és la suma d’una tensió 
contínua i una tensió alterna, filtrarà el nivell de contínua i només 
visualitzarem els valors variables. 

DC Direct Current En aquesta posició no es filtra res i el senyal que arriba a 
l’oscil·loscopi, porti o no nivell de tensió contínua, el representarà. 

GND Ground Internament l’entrada es connecta a massa i així es pot ajustar la 
posició i intensitat de la traça. 

 

 
 
Ajust de la traça 
 
Per obtenir mesures precises amb l'oscil·loscopi, s'ha 
d'ajustar la traça, de forma que sigui nítida, tingui una 
intensitat lluminosa suficient i estigui ben enfocada. Per 
això cal actuar sobre els comandaments d'intensitat i 
d'enfocament. Aquest ajust s’ha de fer amb el selector de 
senyal d’entrada del canal posat a GND, així el senyal 
esperat és una línia horitzontal sense alteracions.  
 
S'ha d’ajustar també la seva posició sobre la pantalla fent-
la coincidir amb una línia horitzontal de la retícula que farà 
les funcions de referència. Per això hi ha els 
comandaments d'emmarcat vertical i d'emmarcat horitzontal. 
 
 

Selector del senyal 
d'entrada AC - DC -GND 
 

Connector BNC Canal 1 
(CH1) 
 

Emmarcat horitzontal de 
la imatge (Position ↔ ) 
 

Sortida del senyal de 
calibració: 2,5 V 1 kHz 
 

Emmarcat vertical de la 
imatge (Position �) 
 

Ajust de la intensitat de 
la traça (Intensity) 
 

Enfocament de la 
imatge (Focus) 
 

Ajustament variable de 
l'escala vertical. 
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Sensibilitat vertical 
 
Cada canal té un commutador que permet ajustar l'escala 
de mesura de l'eix vertical i així poder adequar la 
visualització del senyal d’entrada. El commutador té 
diverses posicions calibrades en Tensió / divisió, (En el 
model presentat va des d'1 mV / Div a 20 V/Div) de les 
quals caldrà escollir la posició en que a la pantalla es pugui 
veure la imatge el més gran possible sense sortir dels 
límits. El regulador continu de l'escala vertical ha de posar-
se a la posició de calibrat (Cal). 
 
La base de temps 
 
La base de temps gradua l'eix horitzontal en unitats de temps, i és comuna als dos canals. 
En l'oscil·loscopi mostrat, la base de temps pot regular-se des de 50 ns / Div a 200 ms / Div. 
Amb la base de temps podem ajustar la visualització d'un període del senyal o bé diversos. 
Per senyals de freqüències baixes caldrà emprar valors de temps grans i al contrari en el 
cas de freqüències altes. El regulador continu de la base de temps ha de situar-se cap a 
l'esquerra fins estar a la posició calibrat (Cal)  

 

 
 
L'encebat (Trigger) 
 
L'encebat és un procés intern de l'oscil·loscopi amb el qual detecta la presència d'un senyal 
a l'entrada i en funció de les seves característiques i els ajustos que fem d'aquests controls, 
iniciem el procés de presentació de la imatge en la pantalla. Els ajustos que cal fer en 
aquest apartat són: 
Selecció del mode d'encebat: Automàtic. 
Selecció del canal d'encebat: CH1 o CH2. 
Selecció del senyal d'encebat: AC. 
Ajust del nivell d'encebat: segons necessitats. 
 

Selector de la base de 
temps: Temps / Divisió 
 

Regulador continu de la 
base de temps (Var) 
 

Selector del canal 'encebat 
(Trigger-Source) 
 

Ajust del nivell 
d'encebat (Level) 
 

Tipus de senyal 
d'encebat: DC, AC 
(Trigger-Coupling) 

Mode d'encebat 
Manual/Automàtic 
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Les sondes 
 
L'entrada de senyal a l'oscil·loscopi es fa a través d'un connector BNC especialment 
dissenyat per a l'ús de cable coaxial amb el que es fabriquen les sondes. L'oscil·loscopi ve 
acompanyat de dues sondes atenuadores compostes d'un cable coaxial amb connector 
BNC, una punta de prova i una pinça de cocodril que s'acobla a la punta de prova. 
 

   
 
Aquestes sondes es diuen atenuadores perquè actuen de 
reductores de la tensió d'entrada a l'oscil·loscopi, a raó d'1/10. És a 
dir, si el senyal d'entrada l'adquirim a través d'aquesta sonda és 
com si multipliquéssim el factor d'escala vertical de tensió per 10. 
Així s'augmenta el rang de mesura de tensió. 
 
De tota manera es pot emprar una sonda sense atenuació, amb 
relació 1/1, només amb pinces de cocodril. La pinça negre s'ha de 
connectar a massa o punt de potencial de referència del circuit i la 
vermella al senyal. 
 
Equipament 

Material Eines Instruments 
Sonda atenuadora 
Sonda sense atenuació 

 Oscil·loscopi 
Font d'alimentació amb sortides de 
corrent altern 
Multímetre 

 
Activitats 
 
Activitat 1 
 
Ajust inicial de la traça. Poseu en marxa l'oscil·loscopi i seguiu els passos següents: 

 
- Seleccioneu el canal 1 (CH1) en els comandaments de: canal d’entrada i canal 

d’encebament. 
- Seleccioneu l’entrada del canal 1 a massa (GND). 
- Poseu la base de temps a un valor mitjà. 
- Reguleu la intensitat de la traça a un nivell mitjà. 
- Ajusteu els comandaments d’emmarcat de la traça fins localitzar-la i posar-la a la part 

central de la retícula. 
- Ajusteu la intensitat de la traça i l’enfocament de tal forma que sigui visible i el més 

nítida possible. 
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Activitat 2 
 
1. Visualització del senyal quadrat de calibració incorporat a l’oscil·loscopi. 

- Introduïu la sonda (sense atenuació) al canal 1 (CH1) 
- Seleccioneu l’entrada del canal 1 a corrent continu (DC) 
- Connecteu la punta de prova (o la pinça vermella) de la sonda a la sortida del senyal 

de prova de l’oscil·loscopi, que és al frontal. 
- Ajusteu el commutador de sensibilitat vertical fins que el senyal ocupi la major part 

superior de la pantalla. 
- Ajusteu el commutador de la base de temps fins visualitzar un mínim de dos cicles. 

 
2. Mesura de la tensió pic a pic (Vpp) 

- Compteu les divisions i la part fraccionaria de l’alçada del senyal, des del nivell de 
referència o 0 V ajustats anteriorment. Ompliu les dades a la taula següents: 

 
Divisions verticals Posició commutador 

sensibilitat vertical 
Tensió pic a pic (Vpp): 
Divisions x Sensibilitat 

 
 

  
Vpp = 
 

 
3. Mesura del període i càlcul de la freqüència. 

- Compteu les divisions i la part fraccionaria que ocupa un període del senyal. Ompliu 
les dades a la taula següents: 

 
Divisions horitzontals Posició commutador base 

de temps 
Període: 
Divisions x Base de temps 

 
 

  
T =  
 

 
- Calculeu la freqüència del senyal a partir del període, en que la freqüència f serà en 
Hertz si el període T és en segons 

 
 

f = 1/T 
 

 
  f = 

 
Activitat 3 
 
1. Visualització del senyal altern amb sonda sense atenuació. 

Prepareu la font d’alimentació estàndard, de la qual haureu de visualitzar un cicle d’una 
tensió alterna de 6 V i una freqüència de 50 Hz. Per això seguiu el procediment següent: 
 

- Introduïu la sonda (sense atenuació) al canal 1 (CH1) 
- Seleccioneu l’entrada del canal 1 a corrent continu (DC) 
- Connecteu la punta de prova (o la pinça vermella) de la sonda a la sortida de la font 

marcada amb 6 V i la pinça negra al born marcat com 0 V. 
- Ajusteu el commutador de sensibilitat vertical fins que el senyal ocupi la major part 

superior de la pantalla. 
- Ajusteu el commutador de la base de temps fins visualitzar un mínim de dos cicles. 
- Mesureu de la tensió pic a pic (Vpp) 
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Divisions verticals Posició commutador 
sensibilitat vertical 

Tensió pic a pic (Vpp): 
Divisions x Sensibilitat 

 
 

  
Vpp = 
 

 
- Mesureu el període i calculeu la freqüència. 
 

Divisions horitzontals Posició commutador base 
de temps 

Període: 
Divisions x Base de temps 

 
 

  
T =  
 

 
 

f = 1/T 
 

 
  f = 

 
2. Visualització del senyal altern amb sonda amb atenuació x10. 

 
- Substituïu la sonda per la sonda atenuadora ajustada a la posició x10. 
- Connecteu-la a la sortida de 24 V. 
- Ajusteu el commutador de sensibilitat vertical fins que el senyal ocupi la major part 

superior de la pantalla. 
- Ajusteu el commutador de la base de temps fins visualitzar un mínim de dos cicles. 
- Mesureu de la tensió pic a pic (Vpp), tenint en compte que el resultat ha de compensar 

la reducció introduïda per la sonda, multiplicant per 10 
 

Divisions verticals Posició commutador 
sensibilitat vertical 

Tensió pic a pic (Vpp): 
Divisions x Sensibilitat x 10 

 
 
 

  
Vpp = 

 
3. Ajust del nivell d’encebat. 
 

- Comproveu que al variar el control del nivell d’encebat, l’inici de la corba canvia. 
 
Activitat 4 
 
1. Comparació dels valors singulars d’un senyal sinusoidal. 

 
- Prepareu el multímetre per mesurar tensió alterna (ACV), amb la qual obtenim el valor 

eficaç de la tensió. Preneu la mesura de la tensió eficaç que hi ha a l’entrada del canal 1 
(CH1) de l’oscil·loscopi. 

 
- Ompliu i feu els càlculs indicats a la taula: 
 

Valor eficaç mesurat 
amb el multímetre 
(ACV) 

Valor màxim calculat a partir del valor 
eficaç 

Tensió pic a pic (Vpp): 
Vo x 2 

 
 
 

 

2·VacVo = = 

 
Vpp = 
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Comproveu que el valor de la tensió pic a pic calculat en aquesta activitat a partir del 
valor eficaç, coincideix amb el valor mesurat amb l’oscil·loscopi a l’activitat anterior. 

 
 
 
Qüestionari 
 
1. Quina és la funció de la sonda atenuadora? 
 
 
 
 
 
2. Amb l’oscil·loscopi, quin valor singular d’una tensió sinusoidal podem mesurar: el valor 
mitjà, el valor eficaç, el valor màxim? Justifiqueu la resposta. 
 
 
 
 
 
3. Quines diferències veieu entre les mesures que realitza un multímetre i les que fa un 
oscil·loscopi? 
 
 


