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1. Introdução Teórica 
Consultar referência [1].  

2. Comandos do Osciloscópio e do Gerador de Sinais 

2.1 Síntese dos comandos do Osciloscópio 
A Figura 1 apresenta os blocos de comandos de um Osciloscópio similar ao 
existente no laboratório (HITACHI V-212 [2]) cujo painel frontal se apresenta na 
Figura 2.  

Comandos do écran Comandos do Sistema Horizontal (base de tempo) 

POWER Interruptor de ligar/desligar TIME/DIV Ajuste discreto (e calibrado) da 
velocidade de varrimento  

INTENSITY Intensidade do traço SWP VAR Ajuste contínuo (descalibrado) da 
velocidade de varrimento 

FOCUS Focagem do feixe POSITION (rodar 
botão) 

Posicionamento horizontal do sinal 

TRACE 
ROTATION 

Rotação do traço PULL X10 MAG 
(puxar botão) 

Magnificação horizontal de 10 vezes 
(X10) 

    

Comandos/entradas do sistema vertical (CH1 e CH2) Comandos/entradas do sistema de sincronismo (trigger) 

INPUT Terminal de ligação do sinal TRIG IN Terminal de ligação de uma fonte de 
sincronismo externa 

AC/GND/DC Acoplamento de entrada SOURCE   Fonte do sistema de sincronismo (INT, 
LINE, EXT) 

VOLTS/DIV 
(botão exterior) 

Ganho vertical (ajuste discreto) INT TRIG Fonte de sincronismo interna (CH1, CH2, 
VERT MODE) 

VOLTS/DIV 
(botão interior) 

Ganho vertical (ajuste contínuo) e 
amplificação de 5 vezes (X5) 

MODE Modo do sistema de sincronismo (AUTO, 
NORM, TV-V, TV-H) 

POSITION 
(PULL INVERT) 

Posicionamento vertical 
(inversão da polaridade – só CH2) 

LEVEL (rodar 
botão) 

nível de trigger 

MODE Modo de visualização (CH1, CH2, 
ALT, CHOP, ADD) 

PULL (-) SLOPE  
(puxar botão) 

inclinação de trigger 

Figura 1: Blocos de comandos do Osciloscópio HITACHI V-212 [2] 



 

 

Figura 2: Osciloscópio HITACHI V-212 [2] 
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2.2 Síntese dos comandos do Gerador de Sinais 
A Figura 3 ilustra o painel frontal de um Gerador de Sinais similar ao existente no 
laboratório: 
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Figura 3: Painel frontal de um Gerador de Sinais [3] 

O Gerador de Sinais permite gerar sinais com diferentes: 
- formatos (A – ondas quadrada, triangular e sinusoidal) 
- frequências (valor definido em B multiplicado pelo valor definido em C) 
- amplitudes de tensão (E) 
- duty-cycles (D); 
- componentes contínuas (F) 

O sinal definido é gerado na saída H (ficha tipo BNC) e existe também outra saída 
(G) onde está disponível uma onda quadrada de frequência igual ao sinal 
definido. 

3. Descrição dos Trabalhos 

3.1 Trabalho 1 – Configuração inicial do Osciloscópio 

3.1.1 Objectivos 
Como regra de utilização de um Osciloscópio, sempre que este se liga é 
necessário proceder a um ajuste inicial dos comandos para conseguir obter uma 
primeira visualização do sinal. 
Os Osciloscópios de amostragem têm um botão de ‘Autoset’ (ou ‘Preset’) em que 
é efectuado um ajuste automático dos comandos para se visualizar um sinal. O 
Osciloscópio de que dispomos não tem esta característica, portanto é necessário, 
antes de qualquer medição, ajustar esses comandos para posições “de 
referência”. 

3.1.2 Material 
Osciloscópio. 
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3.1.3 Sequência de execução 
Primeiro que tudo, deverá analisar o painel frontal do Osciloscópio e tentar 
caracterizar os vários blocos fundamentais do Osciloscópio (já referidos atrás): 
sistema vertical, sistema horizontal e sistema de sincronismo.  
Depois, deverá executar o seguintes passos [1]: 

‘ Pré-ajuste dos comandos do ecrã 

POWER = ON 

INTENSITY = Meio da escala 

FOCUS = Meio da escala 

‘Pré-ajuste dos comandos do sistema horizontal 

TIME/DIV = Meio da escala (1 ms/DIV) 

SWP/VAR = Desligado ‘ Posição de “calibrado” 

POSITION = Meio da escala 

‘Pré-ajuste dos comandos do sistema vertical 

MODE  = CH1 ‘ Modo de visualização 

AC-GND-DC = GND ‘ Para ajustar a posição do traço 

POSITION = Meio do ecrã 

AC-GND-DC = DC ‘ Para visualizar o sinal sem filtragem da componente DC 

VAR/PULL x5 GAIN = Desligado  ‘ Posição de “calibrado” 

VOLTS/DIV = Máximo da escala (5 V/DIV) 

 ‘Pré-ajuste dos comandos do sistema de sincronismo 

MODE  = AUTO 

SOURCE = INT 

LEVEL = Meio da escala 

INT TRIG = CH1 

Apresente a forma de onda visualizada (depois de executar os passos descritos 
atrás): 

 
Nota: devido ao facto de os osciloscópios existentes no laboratório terem muita 
utilização/desgaste, sempre que se modificar o valor da amplificação vertical (V/DIV) é necessário 
voltar a ajustar a posição do traço (acoplamento de entrada GND – 0 V) para a pretendida 
(normalmente a meio do écran) 
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3.2 Trabalho 2 – Análise de uma tensão contínua 

3.2.1 Objectivos 
Aprender a utilizar a Fonte de Alimentação CC e o Osciloscópio para medir 
tensões contínuas. Percepção da diferença entre os acoplamentos de entrada DC 
e AC. 

3.2.2 Material 
Osciloscópio, voltímetro CC, fonte de alimentação CC e pontas de prova. 

3.2.3 Sequência de execução 
A sequência de execução é a seguinte: 

1. Ligar fonte de alimentação CC e ajustá-la para obter uma tensão de 5 V; 
verificar este valor através do voltímetro da própria fonte de alimentação e 
de um voltímetro CC 

2. Interligar Canal 1 (CH1) do Osciloscópio e a fonte de alimentação (atenção 
que as massas do Osciloscópio e da fonte de alimentação devem interligar-
se uma à outra) 

3. Ajustar a atenuação da ponta de prova para X1 (sem atenuação) 
4. Ajustar o acoplamento de entrada para GND 
5. Ajustar o posicionamento vertical para o centro do écran  
6. Ajustar a velocidade de varrimento para 1 ms/DIV 
7. Ajustar o acoplamento de entrada para DC (se ainda não estiver) 
8. Ajustar o comando de amplificação vertical para 5 V/DIV, 2 V/DIV e 

1 V/DIV, desenhando as respectivas formas de onda: 

 
5 V/DIV, DC 2 V/DIV, DC 1 V/DIV, DC 

 
9. Explique as formas de onda que apresentou no ponto anterior 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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10. Ajustar o acoplamento de entrada para AC e repita o Ponto 8 
11. Desenhe as respectivas formas de onda: 

 
5 V/DIV, AC 2 V/DIV, AC 1 V/DIV, AC 

 
12. Explique as formas de onda que apresentou no ponto anterior 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
13. Desligue a fonte de alimentação 

3.3 Trabalho 3 – Análise de uma tensão variável – A 

3.3.1 Objectivos 
Aprender a utilizar as funcionalidades básicas do Gerador de Sinais. Aprender a 
utilizar o Osciloscópio para a medição de características de um sinal sinusoidal, 
manipulando comandos do sistema vertical (YY), horizontal (XX) e de sincronismo 
(trigger). 

3.3.2 Material 
Osciloscópio, voltímetro CA, Gerador de Sinais e pontas de prova. 

3.3.3 Sequência de execução 
A sequência de execução é a seguinte: 

1. Ligar Gerador de Sinais (ver Figura 3) ajustando A para função sinusoidal, 
B para 1 kHz, C para (cerca de) 0,2 e E para obter uma tensão eficaz de 
aproximadamente 7 V; verificar este valor através de um voltímetro CA 

2. Interligar Canal 1 (CH1) do Osciloscópio e o Gerador de Sinais (atenção 
que as massas do Osciloscópio e do Gerador de Sinais devem interligar-se 
uma à outra) 

3. Ajustar a atenuação da ponta de prova para X1 (se ainda não estiver) 
4. Ajustar o acoplamento de entrada para GND 
5. Ajustar o posicionamento vertical para o centro do écran 
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6. Ajustar o acoplamento de entrada para DC 
7. Ajustar o comando de amplificação vertical para 5 V/DIV 
8. Ajustar a velocidade de varrimento para 0,5 ms/DIV, 1 ms/DIV e 2 ms/DIV, 

desenhando as respectivas formas de onda: 

 
0,5 ms/DIV 1 ms/DIV 2 ms/DIV 

 
9. Explique as formas de onda que apresentou no ponto anterior 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
10. Ajustar a velocidade de varrimento para 1 ms/DIV 
11. Medir as características do sinal a partir da forma de onda visualizada, 

preenchendo a tabela seguinte: 

Grandeza Valor Unidades 
Tensão de pico - Up   
Tensão pico-a-pico - Upp   
Período – T   
Frequência - f   

 
12.  Aumentar progressivamente o nível de trigger (rodar o botão de trigger 

LEVEL no sentido dos ponteiros do relógio), desenhando as respectivas 
formas de onda: 

 
Nível trigger ligeiramente positivo Nível de trigger mais positivo Nível de trigger no máximo 
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13. Explique as formas de onda que apresentou no ponto anterior 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
14.  Volte a colocar o nível de trigger no valor médio (meio da escala) e passe 

o trigger para disparo na descida (puxar o botão - SLOPE negativo). 
Desenhe a forma de onda correspondente e depois aumente 
progressivamente o nível de trigger (rodar o botão de trigger LEVEL no 
sentido dos ponteiros do relógio), desenhando as respectivas formas de 
onda: 

 
Nível trigger médio – SLOPE 
negativo (disparo na descida) 

Nível de trigger mais positivo Nível de trigger no máximo 

 
15. Explique as formas de onda que apresentou no ponto anterior 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

3.4 Trabalho 4 – Análise de uma tensão variável – B  

3.4.1 Objectivos 
Conseguir ajustar os comandos do Gerador de Sinais de forma a conseguir obter 
uma determinada forma de onda no Osciloscópio. 
A partir de uma forma de onda visualizada no Osciloscópio e do estado dos 
comandos do Osciloscópio, conseguir determinar as características do sinal de 
entrada.  

3.4.2 Material 
Osciloscópio, Gerador de Sinais e pontas de prova. 
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3.4.3 Sequência de execução 
A sequência de execução é a seguinte: 

1. Ajustar os comandos do Gerador de Sinais de forma a obter a seguinte 
forma de onda no Osciloscópio; a amplificação vertical é de 1 V/DIV, a 
velocidade de varrimento é de 20 μs/DIV, o acoplamento de entrada é DC 
e o GND está posicionado no eixo central. 

 
2. Explique qual a inclinação de trigger (SLOPE) escolhida. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
3. Explique qual o período e a frequência do sinal 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
4. Explique qual o valor de tensão de pico e pico-a-pico do sinal 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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5. Ajuste a atenuação da ponta de prova para X10, ajuste o nível de trigger 
para estabilizar a forma de onda visualizada e apresente-a: 

 
6. Explique a diferença entre a forma de onda que apresentou no ponto 

anterior e a apresentada no Ponto 1 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

3.5 Trabalho 5 – Visualização simultânea de dois canais  

3.5.1 Objectivos 
Conseguir posicionar, visualizar e analisar duas formas de onda correspondentes 
a dois sinais de entrada. 

3.5.2 Material 
Osciloscópio, Gerador de Sinais e pontas de prova. 

3.5.3 Sequência de execução 
A sequência de execução é a seguinte: 

1. Ajustar o acoplamento de entrada dos dois canais (CH1 e CH2) para GND.  
2. Ajustar o modo de visualização para Alternado (ALT).  
3. Ajustar os comandos de posicionamento vertical dos dois canais de forma 

a obter a seguinte imagem no écran (CH1 em cima e CH2 em baixo): 
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4. Ligar o Gerador de Sinais (ver Figura 3) ajustando A para função 

sinusoidal, B para 1 kHz, C para (cerca de) 1,5 e E num valor médio. 
5. Interligar Canal 1 (CH1) do Osciloscópio e a saída normal (OUTPUT) do 

Gerador de Sinais (atenção que as massas do Osciloscópio e do Gerador 
de Sinais devem interligar-se uma à outra) 

6. Interligar Canal 2 (CH2) do Osciloscópio e a saída SYNC OUTPUT do 
Gerador de Sinais (não é necessário ligar a massa desta ponta de prova)  

7. Ajustar o acoplamento de entrada de ambos os canais para DC 
8. Ajustar os comandos do sistema vertical, horizontal e de sincronismo para 

obter formas de onda adequadas à análise das características dos sinais 
9. Medir as características dos dois sinais a partir das formas de onda 

visualizadas, preenchendo a tabela seguinte: 

Grandeza Valor CH1 Valor CH2 Unidades
Formato do sinal   --- 
Tensão de pico - Up    
Tensão pico-a-pico - Upp    
Período – T    
Frequência - f    
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