
DENEY 5 
Osiloskop Kullanımı 

A. Amaç 

Osiloskop kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususların incelenmesi amaçlanmaktadır. 
Osiloskopun bölümleri ve bu bölümlere ait bileşenlerin fonksiyonları öğrenilerek temel 
ölçümler gerçekleştirilecektir. 

B. Temel Bilgiler 

 

 

Şekil 1 Osiloskoplar 



Osiloskoplar özellikle AC ölçümlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve multimetrelerin 
tersine değişimin izlenmesine yönelen cihazlardır. Osiloskop, devre elemanlarının 
karakteristiklerinin çıkartılmasında ve zamana bağlı olarak değişen gerilimlerin 
incelenmesinde kullanılan bir ölçü aleti olup, çok hızlı değişen bir veya birden fazla sinyalin 
aynı anda incelenmesinde, genlik, frekans ve faz ölçümlerinde kullanılır. 

Osiloskopların temel ögeleri ve bu ögelerin kısa özetleri şekil 1’de verilen iki farklı tip cihaz 
referans alınarak aşağıda sunulmuştur: 

Prob: İncelenecek işaretlerin osiloskop cihazına aktarılması için kullanılır. Probun ucunda 
genellikle krokodil konnektörü şeklinde bir toprak bağlantısı bulunur. Osiloskop probları x1 
ve x10 şeklinde ayarlanabilirler: x10 seçilirse giriş sinyali on kat zayıflatılacaktır. 

Ekran: Yatay ve dikey çizgilerle bölünmüş bir koordinat sistemine sahip osiloskop ekranıdır.  

Fonksiyonlar (Function keys): Ekranın sol yanında görünen fonksiyonların seçilmesi ve 
değiştirilmesinde kullanılırlar. 

Variable: İncelenen işaretin değerlerini belirli bir katsayı ile çarpmaya yarar. 

Acquire: Ek gösterim ayarları (fonksiyon tuşları ile seçim yapılabilmektedir). 

Display: Ekran ayarları menüsünü açmakta kullanılmaktadır. 

Cursor: Ekranda kursör ile istenilen noktalraın değerlerini ölçümleme işlevini açar. 

Utility: Cihazın özellikleri arasında temel ayarları içeren bir menünün açılmasını 
sağlamaktadır. 

Help: Yardım içeriğinin görüntülenmesini sağlamaktadır. 

Autoset: İşaretlerin uygun şekilde görüntülenmesini sağlayacak ayarları otomatik olarak 
yapmaktadır. 

Measure: Sinyalle ilgili ihtiyaç duyulacak temel hesaplamaların elde edileceği fonksiyonları 
etkinleştirmektedir. 

Save/Recall: Anlık görüntünün kaydedilip yeniden gösterilmesini sağlamaktadır. 

Hardcopy: Görüntü, dalga ve ayarların sd karta kopyalanması veya yazdırılmasını 
sağlamaktadır. 

Run/Stop: Tetiklemenin başlatılması veya durdurulmasını sağlar. Tetikleme seçilen kaynağa 
göre gelen tetiklemeler üzerinden sinyalin örneklenerek oluşturulmasını sağlar. 

Trigger Level: Tetiklemenin algılanacağı büyüklüğü seçer. 

Trigger Menu: Tetikleme ile ilgili ayarların yapılacağı menüyü açar. 

Single: Tek bir tetikleme beklemek için yapılır. Run ile normal görünüme dönülebilir. 



Force: Trigeri beklemeden o anda girişi okumaya yarar. 

Horizontal Menu: Yatayda görüntü ile ilgili ayarları açar. 

Horizontal Position: Yatayda sinyali kaydırır. 

Time/Div: yatayda her karenin kaç volt ifade edeceğinin ayarlanmasında kullanılır. 

Vertical Position: Sinyali dikeyde kaydırır. 

CH1/CH2: Her bir kanal için kuplaj modu, dikey skala gibi bağımsız ayarların açılmasını 
sağlar. 

Volts/Div: dikeyde her karenin kaç volta denk geldiğinin ayarlanmasında kullanılır. 

CH Girişi: Giriş problarının bağlandığı kısımdır.  

Ext Trig: Dış tetikleyicileri bağlamak için kullanılır. 

Ground: Farklı devrelerde doğru ölçüm için dış toprak hattına bağlanılmasını sağlar. 

Math: Sinyalle ilgili matematiksel işlemleri sağlar. 

2V Kare Dalga Üreteci: Probların kontrolünde ve girişlerin ayarlanmasında kullanılır.  

Fonksiyonlarla ilgili daha detaylı bilgiyi ek olarak sunulan örnek kullanım klavuzunda 
bulabilirsiniz. 

Osiloskopta görülen işaretin değerlendirilmesi: Osiloskopta sinyalin periyot ölçümü tam 
dalga boyunun zaman ekseninde kaç karede oluştuğu ve time/div ölçeğinin çarpımıyla edlde 
edilir. Frekans ise 1

𝑇𝑇
 olacaktır. Yine osiloskopun belirli bir andaki genlik değeri toprak 

seviyesi ile aradaki dikey kare sayısının volts/div ile çarpımından elde edilebilecektir. Tam 
değerler için kursörler kullanılabilecek frekans ekseninde bilgiler maths fonksiyonu üzerinden 
FFT gibi yöntemlerle elde edilebilecektir. X/Y çalışma modu ile birbirine bağımlı değişim 
gösteren iki değer üzerinden ölçüm Horizontal Menu’den XY seçilerek yapılabilecektir. 
Ayrıca iki sinyal arası faz farkı sinyaller üst üste çakıştırılıp eş şekilde ölçeklendirilerek 
ekrandan gözlemlenebilmektedir. Yatayda iki sinyal arası kare sayısı time/div ile çarpılarak 
aradaki fark zaman cinsinden bulunabilecektir. Daha sonra elde edilen bu değer ilk sinyalin 
periyoduna bölünür. Elde edilen değer 360 ile çarpılırsa derece cinsinden faz farkı elde 
edilecektir.  



 

Şekil 2 Sinyal Jeneratörü 

Sinyal jeneratörü: Çıkışlarından wave butonu ile seçilen işaret formunda AC çıkış veren 
cihazdır. Shif tuşuna bastıktan sonra butonların üzerinde yazan mavi kısımlar aktif 
olmaktadır. TTL çıkışı lojik 1 ve 0 düzeninde kare dalga üretmek için main çıkışı ise diğer 
dalga formaları için kullanılmaktadır. Frekans değerleri sayı butonları ve frekans kulbu ile 
uyapılırken güç ayarları üç kulp ile yapılmaktadır. Çıkışı elde edebilmek için output ışığının 
yandığından emin olunuz. Yanmıyorsa output on butonuna basınız. Not: Milivolt seviyesinde 
çıkış almak için kulpları kendinize doğru çekmeniz gerekmektedir. 

 

Şekil 3 Devreler 

 

C. Deney Çalışması 

Kullanılacak elemanlar: 5V gerilim kaynağı, sinyal jeneratörü, 3 adet 1k direnç. 

1. Osiloskop düğmelerinin işlevini öğreniniz. 
2. Şekil 3.a’daki devreyi kurarak V1(t) kaynağını 2sin (2𝜋𝜋2000𝑡𝑡) değerine ayarlayın ve 

kaynağın genliği ile periyodunu osiloskoptan kontrol edin. 
3. Şekil 3.b devresini dirençler 1k olacak şekilde oluşturup DC kuplajda elde edilen şekli 

çiziniz ve yorumlayınız. 
4. Şekil 3.b’daki devrede DC kaynağı kısa devre yaparak devreden çıkarınız. Kalan 

devre için CH1 ve CH2’de görüntülenen sinyalleri üst üste ölçekli olarak çiziniz. 
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Adım 3: Grafik ve yorum 
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