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O OSCILOSCÓPIO 
 
Definição: 

É um aparelho que nos permite: 

 Visualizar as formas de onda das tensões aplicadas 

 Medir frequências e períodos dessas ondas 

 Medir desfasagens entre duas ondas 

 
Constituição: 

Na figura seguinte podemos ver esquematicamente o interior de um osciloscópio 

 

 
 Tubo de raios catódicos - idêntico ao das televisões, tem como função emitir um 

feixe de electrões a alta velocidade dirigido a um ecrã revestido de substâncias 

fluorescentes que, deste modo, fica iluminado no ponto de contacto. 

 Canhão electrónico - é a peça, situada no ponto mais afastado do ecrã que,  

sujeita a uma tensão alta, aquece e emite os electrões a alta velocidade em  

direcção ao ecrã. 

 Placas de deflexão vertical: são as placas que, comandadas por uma tensão  

que queremos visualizar no ecrã, desviam o feixe de electrões na vertical (para  

baixo ou para cima da linha horizontal central do ecrã, conforme a polaridade da  

tensão / sinal de comando (o sinal / tensão que queremos visualizar) 

 Placas de deflexão horizontal - são as placas que comandadas por uma  

tensão permitem desviar o feixe de electrões na horizontal 

 Ecrã - é uma tela revestida interiormente por uma substância fluorescente  
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que tem a propriedade de, quando recebe, num determinado ponto, o impacto de  

electrões a alta velocidade, ficar brilhante, permitindo visualizar esse ponto na  

parte exterior do ecrã. 

Essa substância que reveste interiormente o ecrã tem ainda a propriedade de ter  

uma certa persistência, isto é, o brilho provocado pelo impacto dos electrões a  

alta velocidade não desaparece logo, apesar dos electrões já não estarem a  

incidir nesse ponto, ficando visível por alguns segundos. 

 
Funcionamento: 

1. Quando o osciloscópio é ligado o canhão electrónico é alimentado por uma tensão 

elevada e começa a emitir electrões no sentido do ecrã; 

2. É também, desde logo, normalmente, aplicada uma tensão em forma de dente de serra 

ás placas de deflexão horizontal. 

Se não aplicarmos sinal nenhum às placas de deflexão vertical, o que iremos ver, em 

condições normais de tudo estar devidamente calibrado, no ecrã, é um traço horizontal 

abrangendo todo o ecrã. 

Isto acontece porque no início da tensão dente de serra o seu valor é baixo e o feixe não 

sofre qualquer tipo de desvio, indo parar ao lado esquerdo do ecrã. À medida que a 

tensão do dente de serra vai aumentando o desvio do feixe é cada vez maior e vai 

percorrendo todo o ecrã desde a extremidade esquerda até à extremidade direita.  

Se notar que o período do dente de serra é determinado, normalmente, pelos sinais a 

observar (sincronizando-se com eles), embora possa haver excepções. 

Conseguimos ver todo o traço porque: 

- A substância que reveste o interior do ecrã é persistente, como referimos atrás 

- A tensão dente de serra repete-se e, assim, todo o processo se repete. 

3. Se aplicarmos um sinal (vamos supor um sinal sinusoidal) às placas de deflexão 

vertical, a combinação deste sinal com o provocado pelo dente de serra vai originar no 

ecrã exactamente aquilo que pretendíamos - uma onda sinusoidal que constitui o sinal a 

observar. Isto porque o feixe de electrões sofre, em simultâneo (em cada instante), um 

desvio horizontal (dente de serra) e vertical (sinal sinusoidal a observar), cuja 

combinação é fácil prever o que vai originar no ecrã. 
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Vamos ver como se trabalha com o osciloscópio, para realizar as funções mais comuns, 

não aprofundando a situação de disparo a partir de fonte externa, por não a irmos usar 

no nosso curso, nem o modo X-Y, pelo mesmo motivo. 

 

Os comandos mais importantes, isto é, aqueles que utilizaremos mais vezes nas 

nossas aulas, estão destacados com uma moldura. 

 

Vejamos o painel frontal: 
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Como podemos ver, o osciloscópio tem no seu painel frontal, um conjunto de botões e 

comutadores que nos permitem actuar sobre a imagem visualizada no ecrã. 

Podemos ver, na região inferior do painel frontal, uma zona limitada por uma moldura 

em que a parte direita é muito semelhante à esquerda. 

Isto deve-se ao facto de o osciloscópio ter o poder de permitir visualizar dois sinais de 

entrada em simultâneo, pelo que muitos dos comandos nesta moldura se repetem, sendo 

uns, à esquerda, respeitantes ao canal 1 (CH1) e outros, à direita, ao canal 2 (CH2). 

 
 
 
 
Vamos ver os comandos e qual a sua função 

Zona à esquerda: 

1. Interruptor POWER (ligar/desligar) - Premir para dentro: liga; Soltar (“premir 

para fora”) - desliga. 

 

2. Lâmpada POWER - É um lâmpada / led que acende quando o aparelho está ligado. 

 

3. Comando TRACE ROTATION (Rotação do Traço) - Usa-se para alinhar o traço 

com o eixo horizontal (quando o mesmo se encontra inclinado), o que deve ser feito 

antes de tomar qualquer medida para não falsear o seu valor. 

 

4. Comando INTENSITY (intensidade luminosa) - funciona como resistência 

variável para ajustar o brilho do traço no ecrã. 

 

5. Comando FOCUS (Focagem) - Uma vez obtido o brilho pretendido, devemos 

actuar neste comando até o traço brilhante ficar o mais nítido possível. 

 

6. Ponta CAL 0,5 V - Terminal de saída de calibragem de ondas quadradas com cerca 

de 1 kHz e 0,5V. Tem um terminal com ponta usado para calibrar as pontas de prova do 

osciloscópio. 
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Zona da moldura inferior (no caso de um mesmo comando se repetir para os dois 

canais, faremos referência apenas a um deles pois o outro é similar, só que referente ao 

canal 2 (CH2, em vez de ao canal 1 (CH1). Assinalamos tal facto com um * 

 

7. * Terminal CH1 INPUT (entrada do canal 1) - onde se liga o cabo BNC / ponta de 

prova que transporta o sinal que queremos visualizar / medir no ecrã. 

 

8. * Interruptor de acoplamento do sinal de entrada (AC - GND - DC) - Interruptor 

utilizado para seleccionar o sistema de acoplamento entre o sinal de entrada e o 

amplificador do eixo vertical. 

Normalmente os sinais electrónicos são compostos por 2 componentes, uma 

contínua e outra alternada. Podemos, na análise de um circuito, querer visualizar 

apenas a sua componente alternada, apenas a sua componente contínua ou o sinal 

como ele é na realidade, com as 2 componetes misturadas formando o sinal. É para 

estas opções que serve este comando, designadamente através das suas posições: 

  AC - nesta posição, o sinal é ligado através de um condensador. A  

componente DC do sinal de entrada é desligada, só surgindo no ecrã a  

componente AC. 

  GND (massa) - Nesta posição, a entrada para o amplificador do eixo vertical  

é ligada à massa, surgindo apenas um traço horizontal no ecrã - componente  

contínua. 

  DC - Nesta posição, o sinal de entrada é directamente ligado ao amplificador  

do eixo vertical e surge no ecrã inalterado, incluindo a componente DC, ou seja,  

é esta a posição que devemos usar quando queremos ver o sinal na sua  

completude (componente contínua e componente alternada), isto é, tal como ele  

é na realidade. 

 

9. * Selector VOLTS / DIV - Atenuador, por degraus, que selecciona o factor de 

deflexão vertical. Deve rodar-se para uma posição que permita visualizar-se no ecrã 

toda a amplitude do sinal e ocupando a maior parte possível do ecrã, para diminuir os 

erros de medida. 
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Nota: Quando o sinal tem uma amplitude muito grande devemos usar uma cabo BNC / 

ponta de prova 10 x, que atenua o sinal 10 vezes mas que obriga depois, naturalmente, à 

multiplicação da leitura por 10. 

 

10. * Comando VAR e PULL x 5 GAIN -  

VAR (vermelho) - Dispositivo de ajuste fino da sintonização, utilizado para fazer variar 

continuamente a sensibilidade da deflexão vertical, isto é, ajustar o traço na horizontal 

duma forma mais fina.  

Quando o botão se encontra na posição PULL (para fora), o ganho do eixo vertical é 

ampliado 5 vezes, pelo devemos dividir por 5 as medidas tomadas.. 

 

11. * Comando POSITION (Posição) - Este botão é utilizado para regular a posição 

do eixo vertical. A imagem sobe quando se roda para a direita e desce quando se roda 

para a esquerda. 

12. Comando POSITION (posição) e PULL INVERT (Inversão) (Só no CH2) - 

Semelhante ao anterior, mas, na posição PULL (para fora) inverte a polaridade do sinal 

de entrada aplicado ao CH2. 

 

13. * Comando de Regulação DC, BALL - Permite fazer ajustamentos no eixo 

vertical, isto é, calibrando o valor de 0 V para o centro do ecrã, evitando erros e medida. 

 

14. * Interruptor de selecção TIME / DIV (Tempo / Divisão) - A gama de tempos de 

varrimento abrange 19 passos entre 0,2 ms/div e 0,2 s/div, permitindo assim medir o 

período (T) e a frequência (f = 1 /T) do sinal. 

Deve colocar-se numa posição em que sejam visíveis no ecrã 2 ou 3 períodos do sinal, 

de modo a facilitar as medidas sem erros. 

 

Zona central da moldura inferior, entre os comandos do canal 1 (CH1) e do canal 2 

(CH2) 

15. Interruptor de selecção MODE (Modo) - É utilizado para seleccionar o modo de 

operação do sistema de deflexão vertical. 
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  CH1 - Só surge no ecrã o sinal aplicado ao CH1 
  CH2 - Só surge no ecrã o sinal aplicado ao CH2 

  ALT - O ecrã indica, alternadamente, em cada varrimento os sinais aplicados  

respectivamente ao CH1 e CH2. Esta regulação é utilizada quando o tempo de  

varrimento é curto na observação em dois canais. É o modo usado mais  

comummente, pois as frequências dos sinais são suficientemente altas para  

permitir que se mostre apenas um sinal em cada varrimento e mesmo assim eles  

persistam no ecrã devido às propriedades da substância flurescente que reveste  

interiormente o ecrã. 

  CHOP - Nesta posição, os sinais de entrada aplicados ao CH1 e CH2 são  

ligados a cerca de 250 kHz, independentemente do varrimento e surgem  

simultaneamente no ecrã. Utiliza-se quando o tempo de varrimento é longo na  

observação em dois canais. É o contrário do que foi dito para ALT. 

  ADD - Surge no ecrã a soma algébrica dos sinais de entrada aplicados  

respectivamente a CH1 e CH2 

 

16. Interruptor Selector INT TRIG - Este interruptor é utilizado para seleccionar a 

fonte do sinal de disparo interno do varrimento. 

  CH1 - O sinal de entrada aplicado a CH1 torna-se sinal de disparo 

  CH2 - O sinal de entrada aplicado a CH2 torna-se sinal de disparo 

  VERT MODE - Permite observar duas formas de onda no ecrã, o mais  

utilizado portanto. 

 

17. Terminal GND - Terminal de massa do osciloscópio. 

 

Zona Superior à esquerda 

18. Comando SWP VAR - Este comando funciona como CAL (calibração) e o tempo 

de varrimento é calibrado para o valor indicado por TIME / DIV. O tempo de 

varrimento pode variar continuamente se o botão estiver fora da posição CAL. Quando 

o comando se encontra na posição máxima no sentido da seta, produz-se uma situação 

CAL e o tempo de varrimento é calibrado para o valor indicado por TIME / DIV. 
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Em princípio deve ser colocado, pois, na posição CAL. 

 

19. Comando POSITION, PULL x 10 MAG - Este botão é utilizado para deslocar o 

traço brilhante no sentido horizontal. É indispensável para a medição do tempo da forma 

de onda. Facilita a medição dos tempos colocar o início do tempo que queremos medir 

(período, eventualmente) sobre um dos traços da escala do ecrã. 

O varrimento é ampliado 10 vezes, puxando o botão (PULL), sendo útil para sinais de 

grande frequência, reduzindo-se assim o nº de ciclos que se vêm no ecrã. Não esquecer 

depois de multiplicar por 10 a frequência medida. 

 

Zona Superior Direita - Disparo Externo (não aprofundaremos) 

20. Conector EXT TRIG - Terminal de entrada utilizado para o sinal de disparo 

externo do varrimento. A entrada do sinal neste terminal torna-se o sinal do eixo X 

quando o aparelho é utilizado no modo X-Y 

 

21. Interruptor Selector SOURCE (Fonte) - Este interruptor é utilizado para 

seleccionar a fonte do sinal de disparo de varrimento. 

  INT - O sinal de entrada aplicado ao CH1 ou CH2 torna-se o sinal de  

disparo.  

  LINE - Quando o disparo é feito com a frequência da rede 

  EXT - O sinal de disparo é externo e é o aplicado a TRIG INPUT 

  EXT X - Selecciona a entrada X qaundo o aparelho é utilizado no modo X-Y 

 (Neste artigo não estudamos o funcionamento do osciloscópio no modo X-Y) 

 

22. Comando TRIG LEVEL - Este botão é utilizado para decidir em que parte da onda 

(a subir ou a descer) se deve iniciar o varrimento, determinado o nível do disparo. 

Permite ainda ligar SLOPE (declive). A posição normal é a de + SLOPE e a posição 

PULL (para fora) é a de - SLOPE. 

 

23. Interruptor de selecção TRIG MODE 

  AUTO - O aparelho é regulado para varrimento de disparo automático,  
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efectuando-se sempre o varrimento. Na presença de um sinal de disparo, obtém- 

se um varrimento disparado normal e a forma de onda estabiliza. É usado nas  

situações mais comuns. 

  NORM - Obtém-se um varrimento disparado, que só se efectua quando se  

procede ao disparo. Não surge qualquer traço de varrimento na inexistência de  

sinal ou de sincronismo. É utilizado quando se procede à sincronização de sinais  

de baixa frequência (25 Hz ou inferior). 

 TV(V) - É utilizada quando se observa toda a imagem vertical do sinal de  

televisão 

TV(H) - É utilizada quando se observa toda a imagem horizontal do sinal de  

televisão 

 
 
Nota Final: 

1. Em http://www.virtual-oscilloscope.com/ podem visualizar e praticar virtualmente 

tudo o que aqui ficou dito.  

Existem outros sites que apresentam osciloscópios virtuais, mas nenhum se aproxima 

tanto da realidade como este (tanto quanto conheço). EXCELENTE!!! 

2. Para aprofundamento do tema aqui tratado sugiro dois sites: 

  a. http://www.del.ufms.br/tutoriais/oscilosc/oscilosc.htm , em português do  

Brasil; 

  b.  www.prof2000.pt/users/lpa/Botões%20e%20comandos%20do%20osciloscópio.doc 

em português de  

Portugal, da autoria de um colega professor e de excelente qualidade. 
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