
Instrukcja do ćwiczenia Nr 60 

 
Temat:  BADANIE  PRĄDÓW  ZMIENNYCH  ZA  POMOCĄ  

OSCYLOGRAFU  

 ELEKTRONOWEGO 
 

 

I.  Wstęp.  

Oscylograf elektronowy jest urządzeniem służącym do obserwacji przebiegu 

różnego rodzaju napięć oraz do ich pomiaru.  

Zasadniczą częścią oscylografu jest lampa elektronowa, w której strumień 

elektronów może być skupiany i odchylany w żądanym kierunku. Strumień 

ten pada na ekran luminescencyjny powodując jego świecenie. Oscylograf 

wyposażony  jest w dwa wzmacniacze do wzmacniania napięcia 

przykładanego na płytki  X  i  Y oraz w przestrajany w sposób skokowy i 

ciągły generator drgań w kształcie piły, zwany generatorem podstawy czasu. 

Oscylograf posiada również człony do regulacji jasności i ostrości obrazu 

oraz do przesuwania obrazu na ekranie.  

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi oscylograf są: zakres 

częstotliwości oraz czułość pionowego odchylenia w [mm/V], wyrażająca 

odchylenie strumienia elektronów przypadające na 1 [V] napięcia 

dołączonego do płytek.  

 

II.  Badanie zmian napięć zachodzących w czasie  (podstawa czasu). 

1. Do wejścia oscylografu (oznaczonego WEY) dołączyć sygnał „drgania 

piłokształtne” z generatora wielofunkcyjnego (wyjście oznaczone OUT 600 

).  

 

GENERATOR OSCYLOGRAF OUT 600 WEY
"

"
"

"

 
 

2. Zbadać przebieg drgań w czasie dla kilku różnych nastawień generatora. 

Częstotliwość generatora ustawiamy pokrętłem skalowym (FREQUENCY)         

i przełącznikiem zakresów. Napięcie ustawiamy pokrętłem (OUTPUT 

VOLTAGE).  

 

III.  Badanie prądu sieciowego  (pomiar napięcia).  

1. Do wejścia WEY oscylografu podłączyć obniżone za pomocą 

transformatora napięcie sieciowe (f = 50 Hz).  
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OSCYLOGRAFWEY
"

"TRANSFORMATOR WY (1 - 11)

 
2. Odczytać z oscylografu napięcia wyjściowe dla wszystkich 11 wyjść 

transformatora.   

IV. Badanie efektu prostowania prądu zmiennego.  

1.  Badanie prostownika jednopołówkowego.  

Budowa prostownika jednopołówkowego i dwupołówkowego .  

Schemat prostownika znajduje się na płytce.  

Jeżeli gniazda 1 i 2 są rozwarte, to układ pracuje jako prostownik 

jednopołówkowy (na diodzie D1). Natomiast jeżeli połączymy gniazda 1 i 2, 

to układ pracuje jako prostownik dwupołówkowy (na diodach D1 i D2).  

Kondensatory C1, C2, C3 są elementami filtrującymi („wygładzającymi”).  

Oporniki R1, R2, R3 stanowią oporność obciążenia. Elementy te można 

włączać w obwód prostownika pojedynczo lub równolegle. Obniżone za 

pomocą transformatora sieciowego napięcie wchodzące do prostownika 

można oglądać i mierzyć podłączając wejście oscylografu do gniazda 1 i 

„masy”. Transformator posiada po stronie wtórnej dwie symetryczne 

sekcje połączone szeregowo. Napięcie wyprostowane możemy oglądać 

po podłączeniu wejścia oscylografu do wyjścia prostownika.  

1.1. Podłączyć do WEY oscylografu prostownik jednokierunkowy 

(jednopołówko-wy).  

 

OSCYLOGRAFWEY
"

"

PROSTOWNIK

JEDNOPOŁÓWKOWY

 
 

1.2. Zbadać wpływ pojemności i oporności na kształt napięcia wyjściowego.  

1.3. Zdjąć oscylogramy.  

1.4. Wyznaczyć:  

a)  amplitudę napięcia wejściowego  U0 ,  

b)  średnią wartość napięcia wyprostowanegoU ,  

c)  wartość skutecznego napięcia wyprostowanego  USK ,  

d)  współczynnik tętnień prostownika. 
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Napięcie wyjściowe prostownika jednopołówkowego (a) i 

dwupołówkowego (b). 

Obszar zakreskowany odnosi się do napięcia tętnienia. 

i

SK
i

U

U
t i  

i = 
1 - jednopołówkowy

2 - dwupołówkowy  

USK1 = 0,386U1              USK2 = 0,308U2 
 

2.  Badanie prostownika dwupołówkowego. 

2.1. Podłączyć do WEY oscylografu prostownik dwukierunkowy 

(dwupołówkowy). 

 

OSCYLOGRAFWEY
"

"

PROSTOWNIK

DWUPOŁÓWKOWY

 
 

2.2. ÷ 2.4.  Wykonać pomiary jak w punktach  1.2. ÷ 1.4. 

3.  Badanie prostownika (układu) Graetz’a.  

Budowa prostownika (układu) Graetz’a. 

Schemat prostownika znajduje się na płytce.  

Napięcie sieciowe obniżone za pomocą transformatora podawane jest na 

prostownik, składający się z czterech diod prostowniczych połączonych w 

układ mostkowy (tzw. układ Graetz’a).  

Podłączając wejście oscylografu do gniazd 1 i 2 możemy oglądać napięcie 

zmienne podlegające prostowaniu. Przebieg napięcia wyprostowanego 

możemy oglądać podłączając wejście oscylografu do wyjścia 

prostownika.  

Kondensatory i oporniki możemy podłączać do układu Graetz’a tak jak do 

prostownika jedno- i dwupołówkowego (pkt.1 i  2). 

3.1. Podłączyć do WEY oscylografu układ Graetz’a. 

 

OSCYLOGRAFWEY
"

"UKŁAD   GRAETZ 'A

 
 

3.2. ÷ 3.4.  Wykonać pomiary jak w punktach  1.2. ÷ 1.4. 



 4 

Uwaga !  Przy zastosowaniu oscylografu dwustrumieniowego 

(dwukanałowego), możemy obserwować na ekranie jednocześnie napięcie 

przed wyprostowaniem     i po wyprostowaniu. Uzyskujemy to przez 

podłączenie wejścia prostownika do wejścia X (WEX) oscylografu i wyjścia 

prostownika do wejścia Y (WEY) oscylografu.  

V. Obserwacja różnych rodzajów (kształtów) napięć.  

1. Wejście WEY oscylografu połączyć z gniazdem wyjściowym generatora 

pomocniczego (oznaczenie OUT 600 ).  

 

GENERATOR OSCYLOGRAF OUT 600 WEY
"

"
"

"

 
 

2. Zdjąć oscylogramy dla różnych kształtów napięć generatora (oznaczenia 

nad przyciskami). Dla jednego kształtu napięcia wykonać minimum 3 

pomiary (zmieniając na generatorze parametry).  

Częstotliwość  generatora   ustawiamy   pokrętłem   skalowym   

(FREQUENCY) i przełącznikiem zakresów. Napięcie ustawiamy pokrętłem 

(OUTPUT VOLTAGE).  

 

 

VI.  Zagadnienia:  

1.  Budowa i działanie lampy oscyloskopowej; 

a)  działo elektronowe, 

b)  układy odchylające,  

c)  układ przyspieszenia,  

d)  ekran lampy.  

2.  Zasada ogniskowania elektrostatycznego.  

3.  Prądy zmienne  [napięcie maksymalne (szczytowe),  chwilowe,  

skuteczne].  

4.  Prostowanie prądu zmiennego. Prąd stały.  

5. Zasada działania prostownika; jednopołówkowego, dwupołówkowego, 

(układu Graetz’a).  

 

 

VII.  Literatura:  

1.   T. Dryński  -  „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”.  

2.   J. Rydzewski  -  „Oscyloskop elektroniczny”.  

3.   E. Koziej,  B. Sochoń  -  „Elektrotechnika i elektronika”.  

4.   A. Piekara  -  „Elektryczność i magnetyzm”, PWN - W-wa. 

5.   Sz. Szczeniowski  -  „Fizyka doświadczalna” t.III. 

 

Uwaga ! 

Do wykonania ćwiczenia potrzebne są:  
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- kalka techniczna lub przezroczysta folia, z której należy wyciąć elementy o 

kształcie i wielkości ekranu oscylografu,  

- miękki ołówek lub flamaster.  


