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Métodos da Física Experimental  

 
O osciloscópio de raios catódicos (OCR) 

 
Objetivos 

Familiarizar ao aluno com o uso e operação do osciloscópio de raios catódicos. 
Ao final desta experiência o aluno deverá: Conhecer e operar adequadamente os 
controles do osciloscópio e aplicar as técnicas adequadas para a medida da 
amplitude, tempo e frequência utilizando o osciloscópio. 
 
Materiais 
Osciloscópio de dois canais 3 Resistores de 10 KΩ 
Gerador de funções Protoboard 
Multímetro Conexões variadas 
Fonte de CC  
 
Método Experimental 
 
Osciloscópio 
1.- Pesquise e desenhe o diagrama de blocos básico de um osciloscópio analógico. 
Explique a função de cada bloco. 
2.-  Indique a função de cada botão e seletor de controle. 
3.- Investigue O que é largura da banda de um osciloscópio?  Que acontece se ao 
medir um sinal de frequência superior à máxima especificada pelo fabricante. 
4 .- Familiarize-se com a tela do osciloscópio, quais as características da escala 
horizontal e da escala vertical? Qual o erro cometido numa medição em cada uma 
destas escalas? De que depende o erro em cada escala? 
 
Medida da tensão 

Os multímetros utilizados para 
medir tensão e corrente elétrica não 
medem valores que mudam no tempo, 
mas apenas fornecem valores médios ou 
eficazes destas grandezas. O 
osciloscópio é um instrumento capaz de 
medir valores de tensão que mudam em 
pequenos intervalos de tempo, assim 
como valores de tensão contínua, tensão 
alternada, freqüências, etc. A relação 
entre valores eficazes e valores de pico 
para ondas senoidais é dada por: 

 
Vef = Vp-p /√2 

 

 
 
 

 

Onde, Vef : valor da tensão eficaz e Vp-p: tensão de pico, ou valor máximo de tensão. 
1.- Conecte o gerador de funções ao canal 1 do osciloscópio. 
2.- Selecione um sinal retangular de frequência f = 1KHz no gerador de funções e 
leve o controle da amplitude ao mínimo. 
3.- Selecione o modo de acoplamento em terra (GND). Localize a linha horizontal no 
centro da tela do osciloscópio. 
4.- Selecione o modo de acoplamento em DC. 



5.- Inicialmente ajuste a escala de tensão do osciloscópio em 1 V/div e a base de 
tempo em 0,5 ms/div. 
6.-  Ajuste o sinal de saída do gerador a 4 V pico a pico (4 Vp-p). 
7.- Varie a base de tempo até que observe somente um período completo do sinal. 
Desenhe o sinal observado na planilha da tela do OCR. Anote as escalas da amplitude 
e base de tempo para todos os sinais que for desenhar. 
8.-  Ajuste no gerador de funções numa amplitude de 2 V na onda quadrada. Desenhe 
o novo sinal. 
9.- Ajuste o nível de disparo (trigger), a escala de amplitude e os controles de posição 
para observar melhor a onda. Anote em cada caso os efeitos observados. 
10.- Mude para o modo de acoplamento AC. Grafique a onda observada. 
11.- Repita os passos 4 - 10 utilizando um sinal senoidal e um sinal Triangular 
12.- Usando o gerador de funções, introduza um sinal senoidal qualquer no 
osciloscópio. Observe e analise as características a onda através do osciloscópio, 
compare seus resultados com o indicado no gerador de funções. Anote suas 
conclusões. 
 
Responda as seguintes perguntas: 
i) .- O que representa fisicamente o valor eficaz de uma onda variante no tempo? 
ii).- Em quais situações se dá preferência ao uso do osciloscópio ao invés do 
multímetro? 
iii).- Explique como se pode visualizar formas de onda de corrente com o osciloscópio, 
que a princípio mostra apenas ondas de tensão. 
 
Medida do tempo e do tempo de subida 
1.- Utilize uma onda triangular simétrica. Com ajuda dos controles de posição vertical e 
horizontal, faça coincidir o ponto de referência (vale) da medida com a origem (centro 
da tela). Anote as escalas da amplitude e base de tempo para todos os sinais que for 
desenhar. 
2.- Meça a distância horizontal entre o ponto de referência e o ponto que define o inicio 
do seguinte semi-ciclo do sinal. Recomenda-se que a base de tempo este ajustada 
para obter pelo menos 4 divisões entre estes pontos. 
3.- Faça a medida e grafique a forma da onda. 
4.- Meça e anote o tempo requerido pelo lado positivo do sinal para passar do 10% ao 
90% de seu valor pico-pico. Localize o sinal pico entre as linhas horizontais ponteadas 
da tela do osciloscópio. Se for necessário, utilize os controles de calibração, posição, 
disparo (trigger) e qualquer outro controle necessário para obter a medida 
 
Responda as seguintes perguntas: 
iv).- Que representa o sinal observado no item 2. Comente. 
 
Medida da frequência 
1.- Mude o sinal de entrada no osciloscópio para um sinal senoidal. 
2.- Ajuste a base de tempo até observar os períodos do sinal. Utilize o dado da base 
de tempo ajustado para calcular a frequência do sinal. Para verificar a medida, anote a 
frequência indicada pelo gerador de sinais. 
3.- Repita a medida utilizando um sinal triangular de 2 KHz e um sinal quadrado de 5 
KHz. 
4.- Faça uma tabela com os resultados obtidos, incluindo as porcentagem de erro. 
 
Responda as seguintes perguntas: 
v).- Qual a função dos controles de modos de acoplamento? Compare os sinais 
obtidos em modo DC e modo AC. 
vi).- Analise os resultados tabelados no item 4 (Medida da freqüência), refira-se as 
porcentagem de erro. 



Uso do modo XY 
 
Conecte el circuito mostrado en la figura. 

 
 
Mude para o modo XY e grafique o sinal mostrado na tela do OCR. Se for necessário, 
ajuste os controles de amplitude para observar o sinal na maior extensão possível da tela. 
Anote as escalas de amplitude e base de tempo para todos os sinais que se for desenhar  
 
Responda as seguintes perguntas: 
vii).- Para que se utiliza el modo XY?  
 
Prepare um relatório incluindo os resultados de suas medidas e a respostas as 
questões levantadas no roteiro.  


