M??ení ?íslicovým osciloskopem
1. Zadání:
A. U neharmonického periodického signálu, generovaného p?ípravkem zm??te pomocí funkcí
Voltage a Time jeho následující vlastnosti:
a) délku periody, kmito?et
b) nap?tí špi?ka - špi?ka Ušš
c) st?ední hodnotu Us
d) efektivní hodnotu U
Pr?b?h nap?tí sejm?te pomocí kurzor?, p?eneste do grafu a jeho st?ední a efektivní
hodnotu zjist?te pomocí grafické integrace z defini?ních vztah?, porovnejte.
B. S použitím pam??ového systému obrazovky zobrazte proudovou odezvu v jednoduchém
seriovém rezonan?ním obvodu na nap??ový skok, pomocí kurzor? ji p?eneste do grafu.
M??ení prove?te pro hodnotu celkového seriového tlumícího odporu Rtl1 = ............. Ω.
Z výsledk? ur?ete rezonan?ní kmito?et, ?initel jakosti a srovnejte je s výpo?ty
provedenými z hodnot sou?ástek.
C. Zm??te hlavní parametr reálného proudového impulzu lichob?žníkového tvaru a ur?ete:
a) dobu náb?hu
b) dobu dob?hu
c) proud temene
d) ší?ku pulzu
M??ení prove?te:
1) klasickým zp?sobem z obrazu na stínítku
2) pomocí funkcí osciloskopu.
D. Zm??te fázovou kmito?tovou charakteristiku p?edloženého homogenního Wienova
selektivního ?lánku.
K m??ení využijte dvoukanálového zobrazení s lineární ?asovou základnou a kurzor?.
U všech m??ení zapište vedle schematu zapojení nastavení d?ležitých funkcí osciloskopu.
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2. Popis m??eného p?edm?tu:
M??enými p?edm?ty jsou: ?íslicový osciloskop HP, seriový rezonan?ní obvod, Wien?v
selektivní ?lánek a generátory neharmonického a impulzního pr?b?hu. Zde je nutné uvést
nejd?ležit?jší katalogové a charakteristické údaje t?chto sou?ástek, obvod? a p?ístroj?.

3. Teoretický rozbor:

a) vlastností m??eného p?edm?tu
Parametry periodického signálu
Pro jakýkoliv periodický signál jsou definovány tyto základní parametry: doba periody,
frekvence, st?ední, efektivní, maximální (amplituda) a mezivrcholová hodnota. Definice
t?chto veli?in by m?ly být student?m dostate?n? známy.
Velikost st?ední a efektivní hodnoty periodického signálu je možno ur?it krom? použití
vhodného m??icího p?ístroje ješt? metodou tzv. grafické integrace, která vychází p?ímo z
definic t?chto veli?in v integrálním tvaru. Princip metody spo?ívá v nahrazení operace
integrace s?ítáním elementárních ploch tvo?ících celkovou plochu ohrani?enou v
horizontálním sm?ru periodou daného pr?b?hu, ve vertikálním sm?ru pak ?asovou osou a
tímto pr?b?hem.
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Obr. 5
St?ední hodnota periodického signálu Us je definována vztahem:
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Efektivní hodnota periodického signálu U je definována vztahem:
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kde je T ... doba periody signálu
ui ... po?adnice st?edu i-tého úseku z n úsek? na který jsme rozd?lili periodu signálu
∆t ... ší?ka jednoho úseku

Seriový rezonan?ní obvod
Seriový rezonan?ní obvod je obvod složený ze seriové kombinace cívky, kondenzátoru
a rezistoru, který p?edstavuje ztráty v t?chto prvcích, p?ípadn? ješt? hodnotu tlumícího
odporu p?ipojeného k obvodu úmysln? z vn?jšku.
Budíme-li takto sestavený rezonan?ní obvod impulzovým signálem s dostate?n? nízkou
frekvencí vzhledem k rezonan?ní frekvenci f0, vzniknou v obvodu tlumené proudové kmity:
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Obr. 6
Pro ?asový pr?b?h amplitudy tlumených proudových kmit? v seriovém rezonan?ním obvodu
platí vztah:
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kde je I0 .... po?áte?ní amplituda proudu
τ ... tlumící ?asová konstanta
Q ... ?initel jakosti rezonan?ního obvodu
?initel jakosti seriového rezonan?ního obvodu Q je definován vztahem:

Q=
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kde je ω0 ... rezonan?ní úhlová frekvence
R ... seriový ztrátový odpor SRO
C ... kapacita kondenzátoru SRO
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?initel jakosti Q ur?íme také ze vzorce:

Q=

π
.n
ln x

kde je n ... po?et period, za který klesne amplituda proudu v obvodu x-krát
x ... libovoln? zvolené ?íslo.

b) m??icí metody
?asový pr?b?h tlumeného proudu v rezonan?ním obvodu je možno sejmout s využitím
zapojeného tlumícího odporu Rtl.
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Obr. 7
P?i m??ení hlavních parametr? reálného proudového impulzu je nutné ho pro zobrazení
na osciloskopu pomocí vhodného snímacího odporu p?evést na odpovídající nap??ový
impulz.
Fázová frekven?ní charakteristika selektivního ?lánku (Wien?v ?lánek, p?emost?ný
T-?lánek, ...) je závislost fázového posunu mezi výstupním a vstupním nap?tím na frekvenci.
Jedna z metod m??ení využívá dvoukanálový osciloskop.
Fázový posun zde ur?íme známým zp?sobem podle vzorce:
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kde

t1 ... ?asový interval mezi pr?chody obou signál? nulou se stejnou derivací
T ... perioda sledovaného pr?b?hu

P?itom platí pravidlo: p?edbíhá-li u2 u1 o úhel menší než 180 o je znaménko fázového posunu
kladné a naopak.

4. Instrukce k postupu m??ení
Funkce všech ovládacích prvk? ?íslicového osciloskopu je podrobn? popsána v p?íloze
Obsluha osciloskopu HP 54601A a HP 54600A.
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