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6.8.1 pav. Oscologtafo C1-76 valdymo 

įrenginių schema 

k3,4 

k1,2 

6.8. ELEKTRINIŲ SIGNALŲ TYRIMAS 

OSCILOGRAFU 
 

 

Darbo užduotys 
 

 Atlikite pradinį oscilografo C1-76 (arba kito tipo) reguliavimą ir kreipimo bei 

skleidimo trukmės koeficientų kalibravimą. 

 Ištirkite oscilografu elektrinius signalus (formą, amplitudę, periodą). 

 

 

Teorinės temos 
 

 Oscilografo elektroninio vamzdžio sandara ir veikla. 

 Elektroninio vamzdžio kreipiančiųjų plokštelių jautris. 

 Oscilografo blokinė schema ir jo veika. 

 Vaizduokliai. Skaitmeninis osciloskopas. 

 Tiriamų elektrinių signalų amplitudės matavimas oscilografu. 

 Tiriamo signalo laiko parametrų matavimas oscilografu. 

 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Oscilografas C1-76 (arba kito tipo), elektrinių signalų generatorius, jungiamieji 

kabeliai. 

 

 

 Darbo metodika 
 

Šiame laboratoriniame darbe universaliuoju oscilografu C1-76 (arba kitu) (6.8.1 pav.) 

tiriama elektrinių signalų forma, matuojama 

amplitudė ir laiko parametrai 01 MHz dažnių 

srityje. Pagrindiniai techniniai oscilografo 

duomenys šitokie: 

1. Vertikalaus kreipimo kanalo kreipimo 

koeficiento verčių diapazonas: 0,2; 0,5; 

1,5; 10; 20 mV/cm; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 2,5; 

10; 20 V/cm. 

2. Maksimali tiriamojo signalo amplitudės 

vertė vertikalaus kreipimo stiprintuvo 

įėjime - ne didesnė kaip 120 V. 
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3. Skleidimo koeficiento verčių diapazonas: 1; 2; 5; 10; 20; 50 s/cm; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 

10; 20; 50 ms/cm; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 s/cm. 

4. Horizontalaus kreipimo stiprintuvo kreipimo koeficientas - ne didesnis kaip 50 

mV/cm; pralaidumo juosta - 0  100 kHz; įėjimo varža - 1 M; įėjimo talpa - ne 

didesnė kaip 50 pF. 

5. Amplitudės ir trukmės kalibratorius formuoja meandro formos () 800 mV 

amplitudės 2 kHz dažnio impulsus. 

6. Darbinės veikos nusistovėjimo trukmė - 15 min. 

7. Maitinamas 220 V 50 Hz kintamąja elektros įtampa. 

 

Darbo eiga 
 

1. Kalibravimas universaliuoju oscilografu C1-76 

 

1. Maitinimo kabelio šakutė įjungiama į elektros tinklo rozetę ir jungiklis СЕТЬ 

nustatomas į viršutinę padėtį. Tada užsidega priekiniame skyde esanti signalinė 

lemputė. 

2. Po 30-60 s rankenėlė ☼ pasukama į vidurinę padėtį. Paspaudus jungiklį ПОИСК 

ЛУЧА, rankenėlėmis ↕ ir ↔ spindulys nukreipiamas į ekrano vidurį. Rankenėlėmis 

☼ ir ⊙ sureguliuojamas skleidimo linijos ryškumas ir fokusavimas. 

3. Kalibravimui naudojamas savasis 800 mV įtampos ir 2 kHz dažnio signalas, kuris 

prijungiamas prie oscilografo įėjimo . Kalibravimo metu rankenėlė …. turi būti 

dešinėje kraštinėje padėtyje. 

4. Oscilografas kalibruojamas, kai įtampos verčių indikatorius yra 0,1 V/cm padėtyje, o 

daugiklis – x2. Potenciometru ▼ nustatomas 40 mm vaizdo aukštis. 

5. Skleidimo trukmė kalibruojama, kai skleidimo indikatorius yra 0,1ms/cm padėtyje, o 

daugiklis – 5. Potenciometru ▼ (1) sutapatinama 10 kalibravimo signalo periodų 

su 10-čia skalės padalų. 

6. Ant milimetrinio popieriaus perbraižoma signalo oscilograma (ekrane matomas 

vaizdas). 

7. Apskaičiuojama kalibravimo signalo įtampos amplitudinė vertė 

Um  Ak1k2; (6.8.1) 

čia A  matomo signalo vaizdo vertikalus ilgis (cm), k1  įtampos indikatoriaus 

rodoma vertė, k2  įtampos indikatoriaus daugiklis. 

8. Apskaičiuojami kalibravimo signalo periodas ir dažnis 
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T  Bk3 k4;  = 1/T; (6.8.2) 

 

čia B  matuojamojo signalo vaizdo horizontalus ilgis (cm), k3  skleidimo 

indikatoriaus rodomos vertės, k4  skleidimo indikatoriaus daugiklis. 

 

2. Sinusinio signalo tyrimas universaliuoju oscilografu C1-76 

 

1. Prie oscilografo įėjimo “+Į” prijungiamas išorinis generatorius, skleidžiantis 

sinusinius signalus. 

2. Sukant ateniuatoriaus ir atlenkimo koeficiento 

rankenėles, ekrane nustatoma 45 vertikalias 

padalas užimanti sinusoidė. 

3. Sinusoidės oscilogama (ekrane matomas 

vaizdas) perbraižoma ant milimetrinio 

popieriaus, arba iškart atliekami matavimai. 

4. Išmatuojama sinusoidės įtampos amplitudinė 

charakteristika 2A (6.8.2 pav.) ir apskaičiuo-

jama matuojamos įtampos amplitudinė vertė  

 

Um  Ak1k2; (6.8.4) 

 

čia A -  matomo signalo vaizdo vertikalus ilgis (cm), k1  atlenkimo koeficientas, k2  

ateniuatoriaus koeficientas.  

5. Apskaičiuojama sinusinio signalo įtampos efektinė vertė. Išmatuojamas atstumas B 

(6.8.2 pav.) tarp dviejų vienodos fazės taškų ir apskaičiuojamas sinusoidės periodas 

T, dažnis  ir kampinis dažnis : 

 

T  Bk3 k4;  = 1/T;   = 2 ; (6.8.5) 

 

čia B  matuojamojo signalo vaizdo horizontalus ilgis (cm), k3  skleidimo 

indikatoriaus rodomos vertės, k4  skleidimo indikatoriaus daugiklis. 
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6.8.2 pav. Sinusinio signalo atvaizdas 


