Fişă de activitate individuală – Osciloscopul catodic
Subiectul I A

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1.

2.

3.

4.

6.

7. Elementul constructiv principal al unui osciloscop este :
a) atenuatorul
b) amplificatorul
c) generatorul bază de timp

d) tubul catodic

8. Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul unui osciloscop este necesar ca între frecvenţele celor două semnale
aplicate plăcilor de deflexie X şi Y să existe relaţia :
a) fA = n·fB ; b) f A

fB
; c) fA = fB ; d) f A
n

1
.
fB

9.
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11. Oscilosopul poate fi utilizat la :
a) măsurarea factorului de calitate
c) măsurarea puterii

b) compararea diferitelor semnale electrice
d) măsurarea reactanţelor

12. Spre deosebire de funcţionarea periodică, funcţionarea cu baza de timp declanşată a osciloscopului este comandată
de semnalul:
a) generatorul bazei de timp
b) circuitul pentru controlul intensităţii spotului
c) de vizualizat
d) circuitul de sincronizare
13. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este :
a) trapezoidală
b) sinusoidală
c) dreptunghiulară

d) dinte de ferăstrău

14. Măsurarea defazajelor cu osciloscopul are la bază măsurarea frecvenţei prin metoda:
a) de comparaţie
b) de substituţie
c) figurilor Lissajous
d) de punte
15. Pentru măsurarea tensiunii prin metoda directă cu osciloscopul, semnalul de măsurat se aplică :
a) la intrarea Y
b) la intrarea X
c) la ambele intrări
d) nu se aplică semnal
16. Pentru măsurarea perioadei cu ajutorul osciloscopului este necesar ca baza de timp să fie astfel reglată încât
oscilograma să conţină cel puţin :
a) o jumătate de perioadă a semnalului
b) o perioadă a semnalului
c) două perioade ale semnalului
d) patru perioade ale semnalului
17. Frecvenţa unui semnal se poate măsura prin :
a) metoda figurilor lui Lissajous
c) metoda substituţiei

b) metoda de punte
d) metoda diferenţială

18. Se măsoară tensiunea cu osciloscopul prin metoda comparaţiei şi se obţine cu voltmetrul valoarea efectivă U =
10V. Tensiunea măsurată are valoarea de :
a) 24 V
b) 28 V
c) 22 V
d) 26 V
19. Fascicolul de electroni loveşte ecranul osciloscopului în centru atunci când plăcile de deflexie verticală sunt:
a) la potenţiale electrice diferite
b) la acelaşi potenţial
c) legate la masă
d) legate la circuitul bază de timp

20. Claritatea imaginii de pe ecranul osciloscopului depinde de:
a) potenţialul cilindrului Wehnelt
b) potenţialul anodului de focalizare
c) potenţialul anodului de accelerare
d) timpul de întârziere
21. Prin modificarea potenţialului anodului de focalizare al tunului de electroni din
osciloscopul catodic se reglează:
a) claritatea imaginii pe ecran
b) luminozitatea spotului pe ecran
c) viteza de deplasare a electronilor
d) devierea fascicolului de electroni
22. Dacă pe ecranul osciloscopului apare o figură Lissajous in formă de elipsă, cele două semnale x si y au:
a) fx=fy şi defazaj Φ=00
c) fx=fy /2 defazaj Φ=450

b) fx=2 fy şi defazaj Φ=900
d) fx=fy şi defazaj Φ=450

23. Tensiunea alternativă u(t)=2sin(106 π t ) are perioada:
a) 2ms
b) 2 µs
c) 200 µs

d) 20 µs

24. Generatorul bază de timp dintr-un osciloscop are ca element principal un circuit:
a) RC
b) LC
c) RL
d) RLC
25. Forma de variaţie a tensiunii bază de timp este:
a) trapezoidală
b) sinusoidală
c) dinţi de fierăstrău

d) dreptunghiulară
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26. Prin modificarea potenţialului anodului de accelerare al tunului de electroni din osciloscopul catodic se
reglează:
a) claritatea imaginii pe ecran
b) luminozitatea spotului pe ecran
c) viteza de deplasare a electronilor
d) devierea fascicolului de electroni
27.

28.

29.

30. Prin modificarea potenţialului electrodului de comandă se reglează:
a) amplitudinea semnalului pe ecran
b) luminozitatea spotului pe ecran
c) frecvenţa semnalului de vizualizat
d) momentul aplicării semnalului pe plăcile Y
31. La baza funcţionării tubului catodic stă:
a) deviaţia fascicolului de electroni în câmpuri electrostatice
c) emisia fotoelectronică

b) magnetostricţiunea
d) polarizarea dielectrică

32.

33.
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Subiectul I B
1. Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect
(adevărat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
a) Anodul de focalizare are rolul de a regla luminozitatea imaginii de pe ecranul osciloscopului.
b) Măsurarea tensiunii cu osciloscopul se bazează pe dependenţa dintre deviaţia spotului şi amplitudinea
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

semnalului aplicat pe plăcile de deflexie verticală.
Anodul de focalizare din componenţa tubului catodic al osciloscopului reglează luminozitatea imaginii pe
ecran.
Osciloscopul se utilizează pentru generarea unor semnale.
Osciloscopul prezintă o impedanţă de intrare foarte mare.
Fasciculul de electroni este produs, focalizat şi accelerat în interiorul tubului catodic.
În interiorul tubului catodic se află aer la presiune ridicată.
Pe ecranul unui osciloscop se poate vizualiza variaţia în timp a unui semnal periodic.
Osciloscopul se foloseşte pentru măsurarea directă a intensităţii curentului electric.
Generatorul bazei de timp a osciloscopului poate funcţiona fie continuu, fie declanşat.
Pentru măsurarea intensităţii curentului cu osciloscopul se trece curentul de măsurat printr-o rezistenţă de
valoare cunoscută.
Pentru obţinerea unei imagini stabile pe ecranul osciloscopului este necesar ca între frecvenţele semnalelor
aplicate plăcilor X şi Y să existe relaţia:
Osciloscoapele cu două spoturi sunt utilizate pentru vizualizarea simultană a mai multor semnale.
Dacă plăcile de deflexie ale tubului catodic sunt la acelaşi potenţial, fascicolul de electroni trece fără să fie
deviat.
Dacă plăcile de deflexie ale tubului catodic sunt la acelaşi potenţial, fascicolul de electroni loveşte ecranul
osciloscopului în mijloc.
În partea cilindrică a tubului catodic se află sistemul de deflexie necesar pentru devierea fascicolului de
electroni în funcţie de amplitudinea semnalului.
Figurile lui Lissajous se obţin pe ecranul osciloscopului catodic dacă pe plăcile de deflexie se aplică orice tip
de semnal.
Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezintă
variaţia în timp a unor mărimi electrice sau dependenţa între două mărimi electrice.
Deviaţia spotului pe ecran depinde de potenţialul electrodului de comandă.
Pentru ca imaginea pe ecranul osciloscopului să fie stabilă trebuie ca frecvenţa semnalului de vizualizat să fie
multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp.
Tunul electronic are rolul de a emite, focaliza şi devia fascicolul de electroni.
Generatorul tensiunii bază de timp are ca element principal un circuit RC.
Măsurarea tensiunilor cu osciloscopul se bazează pe faptul că deviaţia spotului este proporţională cu
amplitudinea tensiunii aplicate plăcilor de deflexie.
Metoda comparaţiei se foloseşte când osciloscopul are atenuatorul calibrat sau calibrarea este corectă.
Cu osciloscopul nu se poate măsura intensitatea curentului electric.
Frecvenţa se poate măsura cu oscilosopul, măsurând perioada semnalului.
Cu ajutorul osciloscopului se poate măsura durata unui impuls.
Măsurarea tensiunilor nu se poate face cu osciloscopul.
Osciloscopul are în componenţă atenuatoare şi amplificatoare de semnal.
Oscilogramele sunt imagini obţinute pe ecranul osciloscopului
Frecvenţa unui semnal triunghiular nu poate fi măsurată cu osciloscopul.
Când generatorul bază de timp al osciloscopului catodic funcţionează cu baza de timp declanşată şi la intrare
nu se aplică semnal, spotul nu se vede deoarece este stins.
Circuitul de întârziere din componenţa osciloscopului catodic are rolul de a accelera semnalul astfel încât
acesta să se aplice plăcilor Y după ce baza de timp a început să funcţioneze.
Deviaţia spotului pe ecranul osciloscopului catodic depinde de potenţialul anodului de focalizare.
Deviaţia spotului pe ecranul osciloscopului catodic depinde de potenţialul electrodului de comandă.
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Subiectul II
1.

2.

3.

4.

5. În coloana A de mai jos sunt enumerate elementele constructive ale tubului catodic, iar în coloana B rolul acestora.
Scrieţi pe foaia de examen cifra din coloana A care corespunde literei din coloana B.
10p
A
B
1. catod
a) reglează luminozitatea spotului pe ecran
2. electrod de comandă b) reglează claritatea imaginii
3. anod de focalizare
c) determină viteza de deplasare a electronilor spre ecran
4. anod de accelarare
d) transformă energia cinetică a electronilor în energie luminoasă
5. ecran
e) deviază fascicolul de electroni pe verticală
f) deviază fascicolul de electroni pe orizontală
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6. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în coloana B, rolul lor.
Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A. Părţi componente ale tubului catodic al
osciloscopului
1. Anodul de focalizare
2. Catodul
3. Anodul de accelerare
4. Grila de comndă
5. Plăcile de deflexie

B. Rolul lor
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comandă luminozitatea ecranului
Claritatea maximă a imaginii de pe
ecran
Măreşte viteza electronilor spre ecran
Deviază fascicolul de electroni
Încălzeşte ecranul
Emite uşor electroni

7. În coloana A sunt enumerate părţi componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar în coloana B, rolul lor.
Scrieţi pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

1.
2.
3.
4.
5.

A. Metode de măsurare cu osciloscopul
Măsurarea tensiunii prin metoda directă
Măsurarea tensiunii prin metoda de comparaţie
Măsurarea intensităţii curentului electric
Măsurarea timpului
Măsurarea frecvenţei cu ajutorul figurilor lui
Lissajous.

B. Relaţii de calcul
a.

fy
fx

b.

I

c.

I

d.

Uy

e.

Uy

f.

T

nx
ny
U mas
Re
U med
Re

2 2U
V
div
div
ms
div
div

Subiectul III
1. În figura alăturată este reprezentată schema măsurării frecvenţelor cu osciloscopul.
Răspundeţi la următoarele cerinţe :
a) Precizaţi metoda de măsurare
b) Specificaţi frecvenţele care se aplică în punctele 1 şi 2.
c) Scrieţi formula de calcul pentru determinarea frecvenţei şi precizaţi semnificaţia
fiecărui termen din formulă.
d) Dacă pe ecran apare o curbă de forma literei C şi frecvenţa etalon este 50 Hz, să se
determine frecvenţa de măsurat.

1

2

Pagina 6 din 8

2. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui aparat de măsurat.

a) Precizaţi denumirea aparatului de măsurat.
b) Indicaţi denumirile blocurilor din figură.
c) Explicaţi rolul funcţional al blocurilor notate cu 1, 3, 9, 10.
3. În figura alăturată este reprezentată schema bloc a tubului catodic.

a – Precizaţi denumirea părţilor componente notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
b – Precizaţi rolul blocurilor notate cu 2, 5 şi 7.
4. Prezentaţi modul de lucru pentru măsurarea frecvenţei prin metoda figurilor lui Lissajous precizând următoarele:
a) tipul de metodă
b) schema de aplicare a semnalelor
c) reglaje
d) un exemplu de oscilogramă obţinută pe ecran
e) relaţia matematică folosită
f) observaţii
5. Pe ecranul unui osciloscop se obţine un semnal de formă dreptunghiulară ca
în figură. Dacă pe orizontală calibrarea este de 2 ms/div, iar pe verticală este
de 3 V/div. Să se calculeze:

a) amplitudinea semnalului
b) perioada
c) frecvenţa semnalului
d) pulsaţia semnalului, ω.

U
y
T

6. Pe ecranul osciloscopului se obţin următoarele figuri Lissajous :

y

y
a)

b)

x

x
fx=50Hz
z

fx=100Hz

Să se determine frecvenţa de măsurat pentru cele două figuri.
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7.

8.

9.

a) Precizaţi denumirile blocurilor funcţionale notate cu 1,2,3.
b) Precizaţi rolul blocurilor denumite: circuit de sincronizare, circuit de întârziere şi controlul intensităţii
spotului.
10.
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