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Práce s digitálním osciloskopem 
Pro zobrazení časových průběhů střídavých veličin ve škole můžeme využít řadu školních 

měřicích systémů (ISES, Vernier, Pasco, IP Coach ap.) nebo klasických profesionálních 

měřicích přístrojů – digitálních či analogových osciloskopů. Zvládnutí základů práce s nimi 

přináší (nejen na střední škole) široké možnosti experimentálního zkoumání a názorného 

demonstrování rychlých dějů v různých oblastech fyziky (mechanika, akustika, střídavé 

proudy atd.). 

Studijní text, který držíte v rukou, je následovníkem stati v publikaci Střídavé proudy [1] 

věnované práci s jednoduchým analogovým osciloskopem. Popisuje základní obsluhu a 

měření s jednoduchým digitálním osciloskopem, na příkladu osciloskopu Tektronix série 

TDS2000, a umožňuje i úplným začátečníkům zorientovat se v uvedené problematice. 

Popsané dovednosti jsou pak základem i pro pokročilejší práci i s daleko složitějšími přístroji 

(např. série KEYSIGHT DSOX2000). 

Základní principy, které si zde vyzkoušíme na konkrétním digitálním osciloskopu (v našem 

případě Tektronix TDS 2002C), platí i pro přístroje jiných výrobců a částečně i pro jiné druhy 

osciloskopů (např. zařízení k připojení k PC) včetně volně dostupných aplikací pro PC, které 

spolupracují se zvukovou kartou počítače (např. Soundcard Scope [2]). 

Co budeme potřebovat  
Digitální osciloskop (např. TDS2002C), školní NiFe akumulátor (případně více článků 1,5 V na 

panelech), ohmmetr (multimetr), dva generátory funkcí, 4 ks adaptér (redukce) z BNC 

konektoru (vstupy osciloskopu) na banánky, spojovací vodiče, sluchátka, školní zdroj 

střídavého napětí. 

Ovládací prvky digitálního osciloskopu 
Na předním panelu digitálního osciloskopu najdeme řadu ovládacích prvků. Jsou to jak 

tlačítka, tak otočné ovládací prvky – „knoflíky“. Na rozdíl od analogového osciloskopu už zde 

nenajdeme spínače či přepínače s aretací (výjimkou je síťový vypínač), mechanické otočné 

přepínače se stupnicí (např. pro nastavení vertikální citlivosti) nebo klasické potenciometry 

s pevnými krajními polohami. 

Nastavení parametrů měření tak provádíme stiskem příslušných tlačítek na základě 

zobrazených nabídek na displeji osciloskopu. V případě otočných prvků (s bezkontaktním 

snímáním otočení) je nastavení jim odpovídajících parametrů zobrazeno na displeji. Tyto 

prvky už nemají rysku či jiný ukazatel, není kolem nich stupnice. Nemá význam jejich 

absolutní poloha (natočení), osciloskop (pokud je zapnutý) registruje pouze jejich otáčení na 

jednu nebo na druhou stranu a v souhlasu s tím mění nastavovaný parametr (např. vertikální 

či horizontální poloha zobrazovaného průběhu, vertikální citlivost, časová základna, úroveň 

spouštění apod.). 

Nastavení veškerých parametrů je (na rozdíl od analogového osciloskopu) uloženo v paměti 

osciloskopu a nemůže být změněno například nechtěnou manipulací při přenášení 

vypnutého osciloskopu. 
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Ovládací prvky osciloskopu jsou na předním panelu rozděleny do několika oblastí – Vertical, 

Horizontal, Trigger a „zbytku“ – postupně se k nim dostaneme v dalších odstavcích. Napravo 

od displeje je pětice dalších obdélníkových tlačítek, jejichž opakovaným stiskem měníme 

nastavení parametrů zobrazených na displeji hned vlevo od těchto tlačítek. Množina těchto 

parametrů přitom závisí na zvoleném menu. 

 

Obr 1. Přední panel digitálního osciloskopu TDS 2002C 

Výchozí nastavení osciloskopu 
Jak již bylo řečeno výše, nastavení digitálního osciloskopu není uloženo v „mechanických 

polohách ovládacích prvků“ jako tomu bylo u analogového osciloskopu, ale je uloženo v jeho 

paměti i po vypnutí přístroje. Proto je možné, aby byl přístroj vybaven „kouzelným 

tlačítkem“ Default Setup, které provede automatické nastavení přístroje do výchozího stavu. 

Toto tlačítko se spolu s tlačítkem Help pro vyvolání nápovědy nachází v tmavém poli v horní 

části předního panelu osciloskopu. 

Po stisku tlačítka Default Setup se osciloskop přepne do jednokanálového režimu Yt 

umožňujícího zobrazení časového průběhu napětí připojeného k prvnímu vstupu CH1 

pomocí osciloskopické sondy s dělícím poměrem 10:1 s vertikální citlivostí 1 V/dílek a 

časovou základnou 0,5 ms/dílek (výchozí nastavení dalších parametrů probereme později). 

První kroky s osciloskopem, režim XY 
Naše první kroky začneme netradičně – v režimu osciloskopu XY, ve kterém je poloha 

zobrazené světelná stopy (bodu) dána ve vodorovném směru napětím na vstupu X (CH 1) a 

ve svislém směru napětím na vstupu Y (CH 2). Tento režim nám umožní při prvním 

seznámení se s osciloskopem soustředit se pouze na nastavení parametrů vstupů (vertikální 

citlivost, vazba vstupu, poloha stopy apod.) a náročnější práci s časovou základnou a 

spouštěním (trigger) ponechat na později. 

Do BNC konektorů na přední straně přístroje (označené jako CH 1 a CH 2) nasuneme redukce 

pro připojení propojovacích vodičů s banánky. Zapojíme síťový kabel a zapneme přístroj 
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hlavním vypínačem na jeho horní stěně. Stiskneme tlačítko Default Setup pro uvedení 

osciloskopu do výchozího stavu a poté tlačítko Display v horní části předního panelu. 

 

Obr. 2 Menu DISPLAY 

Některé modely osciloskopů Tektronix série TDS2000 nabízí v zobrazeném menu DISPLAY 

nastavení kontrastu displeje. Můžeme jej nejdříve vyzkoušet pomocí tlačítek napravo od 

displeje u položek menu Contrast Increase a Contrast Decrease. Pozor, nové nastavení 

kontrastu zůstane zachováno i po stisku tlačítka Default Setup. 

V menu DISPLAY (vyvolaném stisknutím tlačítka Display) poté zvolme režim XY stiskem 

tlačítka vedle položky menu Format. (Opakovaný stisk tohoto tlačítka přepíná mezi režimem 

XY a Yt.). Ostatní položky menu ponechme beze změny. Při tomto nastavení se objeví 

světelná stopa (bod) na stínítku obrazovky.  

Pomocí otočných knoflíků Position (u některých modelů řady TDS 2000  šipky nahoru/dolů) 

v oblasti Vertical nad vstupy CH 1 i CH 2 na předním panelu posouváme tečku po obrazovce 

ve vodorovném či svislém směru i šikmo (podobně, jako děti kreslí obrázek pomocí hračky 

„magická tabulka“ připomínající malou televizi se dvěma knoflíky). 

Nastavení citlivosti vstupů 
Ponecháme nastavení osciloskopu z předchozího odstavce (režim XY). Stiskneme nyní žluté 

tlačítko 1 (u některých modelů CH 1 MENU) v oblasti Vertical předního panelu. Ve 

vyvolaném menu CH1 stiskneme tlačítko vedle položky menu Probe a následně ve 

vyvolaném menu CH1 Probe opakovaně i tlačítko u položky Attenuation než se u této 

položky objeví „1X“ (přímé připojení měřeného napětí ke vstupu osciloskopu bez „dělící“ 

osciloskopické sondy). Poté pro návrat do menu CH1 stiskneme tlačítko vedle položky menu 

Back. U některých modelů osciloskopů TDS 2000 jen opakovaným stiskem tlačítka vedle 

položky menu Probe zvolíme „1X“. Dále, ovládacím prvkem (knoflíkem) Scale (resp. 

VOLTS/DIV) nad vstupem CH 1 nastavíme vertikální citlivost (žlutý údaj vlevo dole na displeji) 
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na „CH1 2,00 V“. Celou výše popsanou proceduru zopakujeme ještě jednou po stisknutí 

modrého tlačítka 2 (CH 2 MENU) i pro vstup CH 2. 

 

Obr. 3 Menu CH 1 

Pozn.: Barva, kterou jsou zobrazeny položky menu CH 1 resp. CH 2, odpovídá barvě tlačítka 

příslušného kanálu (vstupu). 

Pomocí knoflíků Position (šipky nahoru/dolů) v oblasti Vertical na předním panelu nad 

vstupy CH 1 i CH 2 nastavíme světelnou stopu (bod) přesně doprostřed stínítka obrazovky. 

Ke vstupu CH 1 (a následně i ke vstupu CH 2) připojíme pomocí nasunuté redukce a 

propojovacích vodičů školní NiCd akumulátor (případně jiný zdroj stejnosměrného napětí). 

Pozorujeme vychýlení tečky na obrazovce. Při daném výchozím nastavení a napětí 

akumulátoru přibližně 7 V máme výchylku přibližně 3,5 velkého dílku. 

 

Obr. 4 Připojení akumulátorů ke vstupu osciloskopu 
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Zkusíme odpojit a znovu připojit akumulátor, změnit polaritu zdroje, případně zkusíme 

zapojit různý počet článků. Přitom všem sledujeme, co dělá stopa na obrazovce. 

Výchylka světelné stopy z nastavené nulové polohy závisí na velikosti a polaritě připojeného 

napětí. Na rozdíl od údaje měřicího přístroje (digitálního či analogového voltmetru) poloha 

světelné stopy prakticky okamžitě odpovídá změně napětí na vstupu osciloskopu. 

Zkusíme nyní změnit nastavení citlivosti vstupu (údaj vlevo dole na displeji) ovládacím 

prvkem (knoflíkem) Scale (resp. VOLTS/DIV) nad vstupem CH 1 a vždy rozmyslíme, zda 

pozorované posunutí stopy při nastavené citlivosti vstupu odpovídá připojenému napětí. 

(Můžeme si jej případně změřit multimetrem.)  

Při připojeném napětí na vstupu stiskneme tlačítko vedle položky Volts/Div v menu CH 1 tak, 

aby se u ní zobrazilo „Fine“ (opakovaný stisk tohoto tlačítka přepíná mezi hrubým 

nastavením vertikální citlivost „Coarse“ a jemným nastavením „Fine“). Zkusíme nyní otočit 

knoflíkem nastavení citlivosti a pozorujeme výchylku bodu na obrazovce spolu s údajem 

vlevo dole na displeji.  

Nyní připojíme akumulátor ke vstupu CH 2 a zopakujeme předchozí postup.  

Vazba vstupu 
Ponecháme nastavení osciloskopu z předchozích odstavců (režim XY, Probe „1X“). Stiskneme 

žluté tlačítko 1 (u některých modelů CH 1 MENU) v oblasti Vertical předního panelu. Ve 

vyvolaném menu CH1 vyzkoušíme funkci tlačítka u položky menu Coupling (opakovaným 

stiskem přepíná vazbu vstupu AC-Ground-DC).  

Opakovaným stiskem tlačítka u položky Coupling nastavíme u ní volbu Ground (GND, „zem“, 

nula) – i při připojení napětí na vstup bude vychýlení stopy nulové. Vazba vstupu Ground 

slouží k nastavení resp. zobrazení „nuly“ (nulové výchylky) na obrazovce bez nutnosti 

odpojovat signál (napětí) od vstupu osciloskopu.  

Stiskem tlačítka u položky Coupling nyní nastavíme volbu na „AC“ a zkusíme na vstupu různě 

měnit velikost a polaritu připojeného napětí (z akumulátoru). Při provedené změně tečka 

„uskočí“ z nulové polohy a rychle se do ní vrátí – něco se děje pouze, když dochází na vstupu 

ke změnám.  

Nastavení vazby vstupu na „AC“ slouží k oddělení stejnosměrné složky signálu – zobrazí se 

pouze to, co zbude po odečtení střední hodnoty signálu. Při volbě „AC“ přepínače vazby 

vstupu je do cesty signálu zapojen kondenzátor, který „propustí“ jen změny – střídavou 

složku signálu. Toto nastavení vazby vstupu se často používá například při proměřování 

zesilovačů, kde je malý střídavý signál (který chceme zobrazit) sečten s velkou 

stejnosměrnou složkou. 

Stejný postup můžeme vyzkoušet po stisku tlačítka 2 (u některých modelů CH 2 MENU) pro 

druhý vstup (CH 2) osciloskopu. 
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Společná zem vstupů 
Nyní „objevíme“ jednu velmi důležitou skutečnost, kterou musíme brát v potaz při 

připojování přístrojů resp. měřených obvodů ke vstupům osciloskopu. 

Vypneme osciloskop, vytáhneme síťovou šňůru ze zásuvky a zkusíme pomocí ohmmetru 

změřit odpor mezi černou zdířkou redukce připojené ke vstupu osciloskopu (resp. pláštěm 

vstupního konektoru BNC) a dutinkou ochranného vodiče na vidlici síťové šňůry. Vyzkoušíme 

to na obou vstupech CH 1 a CH 2. Změříme také odpor mezi plášti vstupních konektorů obou 

vstupů (mezi černými zdířkami redukcí). 

 

Obr. 5 Propojení „země“ osciloskopu s ochranným kolíkem zásuvky 

Ve všech těchto případech ukáže ohmmetr nulový (resp. velmi malý) odpor.  

Při připojování přístrojů k osciloskopu musíme uvážit, že jeden pól vstupů (tzv. „zem“) je 

společný a je spojený s ochranným kolíkem elektrické zásuvky. Pokud má tuto vlastnost i 

generátor (napájený z elektrické sítě), který připojujeme ke vstupu, musíme už i při 

jednoduchém spojení těchto dvou přístrojů dbát na to, abychom záměnou vodičů zbytečně 

nezkratovali výstup generátoru.  

Zvýšené opatrnosti dbáme i při připojování některých školních generátorů (např. NTL) 

napájených střídavým napětím 12 V. Pokud připojujeme dva (i více) takové generátory k 

jednomu nebo třeba i dvěma různým osciloskopům, napájíme je zásadně z různých 

galvanicky oddělených zdrojů. Nedodržení tohoto pravidla může vést právě díky propojení 

„zemí“ vstupů k poškození těchto přístrojů. 

Připojení generátoru k osciloskopu 
Zapněme opět osciloskop a ve vyvolaném menu CH1 pomocí tlačítka u položky menu 
Coupling zvolíme vazbu vstupu „DC“. Pomocí propojovacích vodičů a redukce připojme ke 
vstupu CH 1 osciloskopu generátor (dbáme na správné připojení vodičů). Nastavme na něm 
minimální (nulovou) amplitudu, harmonický průběh napětí a frekvenci přibližně 1 Hz. 
Zapneme generátor a pomalu zvětšujeme knoflíkem na generátoru amplitudu signálu. 
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Pozorujeme pomalu kmitající stopu ve vodorovném směru. Maximální výchylka těchto kmitů 

odpovídá nastavené amplitudě signálu. 

Zkusíme nejdříve pomalu spojitě a pak i skokově zvyšovat frekvenci generátoru.  

Pozorujeme rostoucí frekvenci kmitů stopy. Při frekvenci nad asi 20 Hz už vidíme díky 

setrvačnosti oka jen „spojitou“ úsečku. 

 

Obr. 6 Připojení generátoru k osciloskopu 

Postup zopakujeme i se vstupem CH 2.  

Vraťme nyní frekvenci generátoru zpět na přibližně 1 Hz. Pozorujeme pohyb světelné stopy a 

stiskem tlačítka u položky menu Coupling přepneme vazbu vstupu (u vstupu, kde je připojen 

generátor) na „AC“. Následně opět zvyšujme frekvenci generátoru. 

 „Střídavou“ vazbu vstupů (AC) není vhodné používat u nízkých frekvencí. Díky principu její 

činnosti pak osciloskop ukazuje výchylku stopy menší, než odpovídá měřenému napětí. 

Přepněme zpět vazbu vstupu na „DC“ a zkusíme při malé frekvenci na generátoru zvolit 

trojúhelníkový či pravoúhlý průběh napětí. 

Lissajousovy obrazce 
Nakonec v režimu XY připojíme generátory k oběma vstupům. Nastavíme na nich přibližně 

stejnou amplitudu a frekvenci (zkusíme vice amplitud a frekvencí), dbáme i na stejné 

nastavení citlivosti vstupů - knoflík Scale resp. VOLTS/DIV. Jemným doladěním frekvence 

generátoru zkusme zobrazit na obrazovce kružnici či „rostoucí“ nebo „klesající“ úsečku.  
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Obr. 7 Pozorování Lissajousových obrazců na osciloskopu 

Připojením generátorů k oběma vstupům osciloskopu docílíme skládání kmitů světelné stopy 
ve dvou navzájem kolmých směrech. Při vhodném poměru frekvencí pak můžeme pozorovat 
tzv. Lissajousovy obrazce. Při stejné amplitudě, frekvenci i fázi signálů z obou generátorů 
vidíme „rostoucí“ úsečku, při opačné fázi „klesající“ úsečku, při fázovém rozdílu 𝜋 2⁄  pak 
můžeme docílit kružnici. 
 
Na jednom z generátorů nastavme (při zachování stejné amplitudy) dvojnásobnou frekvenci 

a jejím jemným doladěním zobrazte parabolu či „osmičku“. Zkusme i jiné poměry frekvencí. 

 
Obr. 8 Přerušovaná světelná stopa pří nízkých frekvencích 
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