
ĆWICZENIE 20                                                   

Badane obwodów prądu zmiennego w programie symulacyjnym EW 

 

1. Generator funkcyjny 

 

 Frequency (częstotliwość) – może być ustawiana w zakresie od 1Hz do 999 MHz. Ten 

parametr wyznacza liczbę cykli na sekundę jaką generator może wytworzyć. 

 Duty Cycle (wypełnienie) – ten parametr reguluje stosunek wypełnienia. Może się zmieniać od 

1% do 99% i wpływa na kształt przebiegu prostokątnego i trójkątnego.  

 Amplitude (amplituda)  

 Offset (przesunięcie) – ten parametr określa poziom składowej stałej dodanej do sygnału 

wyjściowego.     

2. Oscyloskop. 

                    

                   
 Time Base  - stała odchylania poziomego Xt [s/dz.] jest ustawiana aby kontrolować oś 

poziomą (x) i uzyskać właściwy przebieg w czasie. 

 X position - pozycja X(Zakres od –5,00 do 5,00) umożliwia ustawianie początkowe sygnału 

na osi X. 

 Osie (Y/T), (B/A), (A/B) – wyświetlanie w oscyloskopie może być przełączone pomiędzy 

pokazywaniem przebiegu krzywej w czasie, a pokazywaniem jednego sygnału wejściowego 

w stosunku do innego (A/B lub B/A).  

 Ground (uziemienie) 

 Stała odchylania kanału (Channel) A - YA i kanału B - YB – określa się w V/dz. (zakres 

oscyloskopu wynosi od 0,01mV/dz. do 5kV/dz.). 

 Y position (Pozycja Y) – (zakres od –3,00 do 3,00) ustawienie to kontroluje położenie punktu 

początkowego osi Y. 

 Input coupling (AC, 0, DC) (Sprzężenie sygnału wejściowego AC, 0, DC) – po kliknięciu na 

sprzężenie AC wyświetlane są tylko składniki sygnału AC (prądu zmiennego). 

 Trigger (wyzwalanie oscyloskopu) – określa  warunki pod którymi krzywa będzie 

wyświetlana na oscyloskopie. 

 Expand (powiększenie) przycisk powiększa ekran graficzny oscyloskopu 



Połącz generator funkcyjny z oscyloskopem (połącz com generatora z ground oscyloskopu) 

i uzyskaj czytelny obraz przebiegu (od 1 do 2 okresów oraz widoczne ale maksymalnie oddalone 

wierzchołki przebiegu) dla następujących nastaw generatora funkcyjnego.  

a) Przebieg sinusoidalny o częstotliwości f=10kHz, wypełnieniu 50%, amplitudzie 100mV, 

składowa stała 0.  

b) Przebieg sinusoidalny o częstotliwości f=5kHz, wypełnieniu 50%, amplitudzie 10mV, 

składowa stała 10 mV. Obejrzyj przebieg przy sprzężeniu DC i AC. 

c) Przebieg prostokątny o częstotliwości f=10MHz, wypełnieniu 50%, amplitudzie 15µV, 

składowa stała 0.  

d) Przebieg prostokątny o częstotliwości f=15MHz, wypełnieniu 2%, amplitudzie 5µV, 

składowa stała 0. 
Zmierz okres (przelicz go na częstotliwość) i amplitudę poszczególnych przebiegów i porównaj z wartościami 

nastawionymi na generatorze. 

Przebieg Us f ly  [dz.] Y Us= Y ly lT  [dz.] Xt T= lT Xt f=1/T 

a 100mV 10kHz        

b 10mV 5kHz        

c 15µV 10MHz        

d 5 µV 15MHz        

ly- odległość odpowiadająca amplitudzie przebiegu 

lT- odległość odpowiadająca okresowi przebiegu 

 

3. Badanie obwodu szeregowego RL i RC. 
Połącz układ jak na rysunku. 

 

Dobierz wartość rezystancji tak, aby przy zadanych nastawach generatora (U=230V, f=50Hz) napięcie Ur=Uc; 

ponownie zmierz prąd i napięcia dla zmienionych częstotliwości.  Oblicz R, X, Z z prawa Ohma, a Z
’
 z 

trójkąta impedancji.  Powtórz pomiary dla obwodu RL. 

Ur Uc I U f=……. Xc R Z Z
’ 

V V mA V Hz kΩ kΩ kΩ kΩ 

    f     
    2f     
    0,5f     

Ur UL I U f=……. XL R Z Z
’ 

    f     
    2f     
    0,5f     

 

  


