
Osilaskop Ekranı 

TIME / DIV: Bu düğmenin görevi, sinyalin periyodunu değiştirmektir. S(saniye), mS (mili 

saniye) ve mS (mikro saniye) gibi kademeleri vardır. Örneğin Time/div=1mS seçeneğinde iken 

ekranda görülen şeklin bir periyodu 4 kareye sığıyorsa, her bir kare 1 mS’ye eşit olduğundan 

sinyalin periyodu (4 kare)x(1 mS)=4 mS olur. 

VOLTS / DIV: Bu düğmenin görevi ölçmek istenen ve dışarıdan uygulanan sinyali farklı 

oranlarda yükseltmek veya düşürmektir. Sinyalin genliğinin değiştirilmesinde kullanılır. Aynı 

zamanda ekrandaki her bir dikey karenin kaç volt olduğunu belirler. Örneğin bu düğme 10 mV 

değerini gösterirken, ekranda görülen sinyalin genliği dikey karelerden üçüne sığıyor olsun, 

buna göre sinyalin voltaj değeri (3 kare)x(10 mV)=30 mV olur. 

OSİLASKOP İLE GERİLİM ÖLÇME 

AC ölçümlerde sinyalin sıfır noktasından, en yüksek(tepe) pozitif veya negatif voltaj değerine 

sinyalin maksimum genlik değeri denir. Bu gerilime tepe, maksimum veya peak gerilim 

değerleride denir ve Vp = Vt = Vm sembolleri ile gösterilir. Negatif ve pozitif tepe noktaları 

arasında kalan gerilime ise tepeden tepeye(peak to peak) gerilim değeri denir ve Vpp = Vt-t 

sembolleri ile gösterilir. Bu değer, tanımdan da anlaşılacağı gibi Vpp = 2Vm değerine eşit olur. 

Ölçülen gerilimin Etkin (Effektif) değeri ise Veff=U=0,707*Vt değerine eşit olur. Gerilimin 

değerini bulmak için, ekranda görülen dalga şeklinin dikey kare sayısı ile Volt/div düğmesinin 

değeri çarpılır. 

 



Örnek-1: Aşağıdaki osilaskop ekranında görülen sinyalin max (tepe) ve tepeden tepeye voltaj 

değerlerini bulunuz. Volt/div düğmesinin 5 mV değerini gösterdiği bilinmektedir, yani dikey 

karelerden her birinin voltaj değeri 5mV’tur. 

Çözüm: Referans noktamız ekranın 

ortasında bulunan yatay çizgidir. Bu 

çizgiden pozitif (yukarıya doğru) 

veya negatif (aşağıya doğru) tepe 

noktasına kadar olan kare sayısı 

2‘dir. Buna göre sinyalin tepe (max) 

voltaj değeri; 

 

Vt = Vp = Vm = 2 x 5 mV = 10 mV olur. 

Tepeden tepeye voltaj değeri ise; 

Vt-t = Vpp = 2 x Vm = 20 mV olur. 

Örnek-2: Aşağıdaki osilaskop ekranında görülen sinyalin max (tepe) ve tepeden tepeye voltaj 

değerlerini bulunuz. Volt/div düğmesinin 10 V değerini gösterdiği bilinmektedir, yani dikey 

karelerden her birinin voltaj değeri 10 V’tur. 

Çözüm: Referans noktamız ekranın ortasında 

bulunan yatay çizgidir. Bu çizgiden 

pozitif(yukarıya doğru) veya negatif(aşağıya 

doğru) tepe noktasına kadar olan kare sayısı 

3’tür. Buna göre sinyalin tepe(max) voltaj 

değeri; 

Vt = Vp = Vm = 3 x 10 V = 30 V olur. 

 

Tepeden tepeye voltaj değeri ise; 

Vt-t = Vpp = 2 x Vm = 2 x 30 V = 60 V olur. 

 

 



OSİLASKOPLA FREKANS ÖLÇME 

Osilaskop ekranındaki yatay kareler, çizilen grafiğin zaman boyutunu göstermektedir. Her bir 

yatay karenin(1 cm) zaman cinsinden karşılığı ise Time/div düğmesinin değerine eşittir. Buna 

göre herhangi bir sinyalin frekansını bulabilmek için, öncelikle o sinyalin periyodunu 

belirlemek gerekmektedir. Periyot sinyalin kendini tekrarlama süresi olduğuna göre, ekranda 

bir referans noktası belirlemek, daha sonrada bu noktadan başlayarak sağa doğru sinyalin 

kendini tekrarladığı ilk nokta arasında kalan sürenin belirlenmesi, periyodun süresini verir.  

T = (… kare) x (Time/div değeri)  

Sinyalin frekansı(saniyede kendini tekrarlama sayısı) ise, f=1/T eşitliğinden bulunur. Bu 

eşitlikte T`nin birimi saniye(S), f`nin birimi ise Hertz (Hz) dir. 

Örnek 3: Aşağıdaki osilaskop ekranında görülen sinyalin frekansını hesaplayınız. Osilaskobun 

Time/div kademesi 500 μs konumundadır. 

Şekilden görüldüğü gibi sinyal kendini her 2 

karede bir tekrarlamaktadır, yine Time/div = 

500 μs olduğuna göre, sinyalin periyodu; 

T = (2 kare) x (500 μs) = 1000 μs = 1 ms olur. 

Frekans ise; 

 

 

Örnek 4: Aşağıdaki osilaskop ekranında görülen sinyalin frekansını hesaplayınız. Osilaskobun 

Time/div kademesi 10 ms konumundadır. 

Şekilden görüldüğü gibi sinyal kendini her 2 

karede bir tekrarlamaktadır, yine Time/div= 

10 ms olduğuna göre, sinyalin periyodu; 

T = (2 kare) x (10 ms) = 20 ms olur. 

Frekans ise;  

 

 

 

 



Ödev1: Yandaki osilaskop 

ekranında görülen sinyalin max 

(tepe) ve tepeden tepeye voltaj 

değerlerini bulunuz. Volt/div 

düğmesinin 0,5 V değerini 

gösterdiği bilinmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Ödev2: Yandaki osilaskop ekranında görülen 

sinyalin frekansını hesaplayınız. Osilaskobun 

Time/div kademesi 1 ms konumundadır. 

 

 

 

 

 

 

Ödev3: Yandaki osilaskop ekranında görülen 

sinyalin frekansını hesaplayınız. Osilaskobun 

Time/div kademesi 1 μs konumundadır.  


