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1. INTRODUÇÃO 
 

Uma das funções básicas atribuídas aos circuitos eletrônicos é a geração e 
manipulação de formas de ondas eletrônicas. Estes sinais eletrônicos podem representar 
informações de áudio, dados de computador, sinais de televisão, sinais de temporização (como os 
que são usados em radar), e assim por diante. O medidor mais utilizado em medidas eletrônicas é 
o multímetro – analógico ou digital, capaz de medir valores de tensão DC ou AC, correntes, ou 
impedâncias. Muitos medidores fornecem medidas AC que são corretas apenas para sinais 
senoidais não – distorcidos. O osciloscópio, por sua vez, mostra a sua forma de onda exata, e o 
observador pode decidir o que fazer com as várias leituras observadas. 

O osciloscópio de raios catódicos (CRO) fornece uma representação visual de 
qualquer forma de onda aplicada aos seus terminais de entrada. Um tubo de raios catódicos 
(CRT), semelhante a um tubo de televisão, fornece uma tela de visualização mostrando a forma de 
sinal aplicado como uma forma de onda na frente da tela. Um feixe de elétrons é defletido quando 
varre a face do tubo, deixando uma amostra do sinal que é aplicado aos terminais de entrada.  

Enquanto os multímetros fornecem informação numérica de um sinal aplicado, o 
osciloscópio proporciona a forma real da onda analisada. Uma ampla faixa de osciloscópios é 
disponível, alguns adequados para medir sinais abaixo de uma freqüência especificada, outras 
para fornecer medidas de tempo de curta duração. Um CRO pode ser construído para operar 
desde alguns hertz até centenas de megahertz; CROs podem também ser usados para medir 
larguras de tempo de frações de nanosegundos (10-9) a vários segundos. 

Para poder visualizar os fenômenos com precisão os osciloscópios possuem 
recursos adicionais e controles que podem variar bastante com o tipo.  

Nos mais simples tem-se apenas a possibilidade de sincronizar um fenômeno com 
base de tempo interna enquanto que em outros isso pode ser estendidos a bases externas e 
em alguns casos até há circuitos  de digitalização que "congelam" a imagem para facilitar a 
análise posterior. 

Na verdade, a existência de circuitos capazes de processar um sinal digitalmente 
nos leva a existência de osciloscópios que são verdadeiros computadores. 

Estes além de poderem digitalizar uma imagem, o que significa a facilidade maior de 
análise, pois pode-se "paralisa-la" na tela a qualquer momento, também podem realizar cálculos 
em função do que foi armazenado não é difícil de se encontrar osciloscópios que além de 
apresentarem na tela uma forma de onda, uma senóide por exemplo, também apresentam de 
forma numérica os seus valores de pico, sua freqüência, período, apresentam até mesmo 
eventuais distorções que existam. 

 

2. TUBO DE RAIOS CATÓDICOS – TEORIA E CONSTRUÇÃO  
 
O tubo de raios catódicos (CRT) é o “coração” do CRO, fornecendo um visualização 

da forma de onda de um sinal de entrada. Um CRT contem quatro partes básicas:  
1. Um canhão de elétrons para produzir um feixe de elétrons; 
2. Elementos de focalização e aceleração para produzir um feixe de elétrons bem 

definido. 
3. Placas de deflexão horizontal e vertical para controlar o percurso do feixe de 

elétrons. 
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4. Um invólucro de vidro a vácuo com tela fosforescente, a qual brilha de modo 

visível quando atingida pelo feixe de elétrons. 
 

A fig. 1 mostra a construção básica de um CRT. Consideremos primeiro a operação 
básica do dispositivo. Um catodo (K) contendo uma camada de óxido é aquecido indiretamente por 
um filamento, liberando um feixe de elétrons da superfície do catodo. Uma grade de controle (G) 
fornece um controle do número de elétrons passando dentro do tubo. Uma tensão sobre a grade 
de controle determina quantos elétrons liberados pelo aquecimento são autorizados a continuar o 
movimento em direção à face do tubo. Após os elétrons passarem a grade de controle, eles são 
focalizados num feixe estreito e acelerados para uma velocidade mais alta através dos anodos de 
focalização e aceleração. As partes discutidas até aqui compreendem o canhão de elétrons do 
CRT. 

O feixe de elétrons bem definido, a alta velocidade, passa então através de dois 
conjuntos de placas de deflexão. O primeiro conjunto de placas é orientado para defletir o feixe de 
elétrons verticalmente, para cima e para baixo. A direção da deflexão vertical é determinada pela 
polaridade da tensão aplicada nas placas defletoras. A quantidade de deflexão é determinada pela 
amplitude da tensão aplicada. O feixe é também defletido horizontalmente (esquerda ou direita) por 
uma tensão aplicada às placas de deflexão horizontal. O feixe defletido é então acelerado por 
tensões muito altas aplicadas ao tubo, atingindo finalmente um material fosforescente na face 
interna do tubo. Este fósforo brilha quando atingido pelos elétrons energizados – o brilho visto na 
frente do tubo por uma pessoa usando o osciloscópio.  

O CRT é uma unidade completa com condutores externos à base, em forma de pinos. 
Vários tipos de CRTs são fabricados numa variedade de tamanhos, com diferentes materiais de 
fósforo e posição dos eletrodos de deflexão. Consideremos agora como o CRT é usado no 
osciloscópio.  

 

 
Figura 1 - Tubo de raios catódicos: construção básica 

 

OPERAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO DE RAIOS CATÓDICOS 
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Em um osciloscópio, o feixe de elétrons é defletido horizontalmente por uma tensão 

de varredura, e verticalmente por tensão a ser medida. Enquanto o feixe de elétrons é movido 
através da face do CRT por um sinal de varredura horizontal, o sinal de entrada não deflete 
verticalmente, permitindo uma visualização da forma de onda do sinal de entrada. Uma varredura 
do feixe através da face do tubo, seguida por um período “inativo”, durante o qual o feixe é 
desligado enquanto retorna ao ponto de partida, constitui uma varredura de feixe propriamente 
dita. 

Uma exposição estacionária é obtida quando o feixe varre repetidamente o tubo, com 
exatamente a mesma imagem a cada varredura. Isto requer uma sincronização começando a 
varredura no mesmo ponto de um ciclo de forma de onda repetitivo. Se o sinal é sincronizado 
adequadamente, a exposição será estacionária. Na ausência de sincronismo, a imagem parecerá 
deslocar-se ou mover-se horizontalmente na tela. 

 

Partes básicas de um CRO 
As partes básicas de um CRO são mostrados na fig. 2. Consideraremos primeiro a 

operação do CRO para este diagrama de bloco simplificado. Para obter uma deflexão do feixe, que 
seja visível, de um centímetro a alguns centímetros, a tensão usual aplicada às placas de deflexão 
deve ser da ordem de dezenas a centenas de volts. Uma vez que os sinais medidos usando um 
CRO são tipicamente de apenas alguns volts, ou mesmo alguns milivolts, circuitos amplificadores 
são necessários para aumentar o sinal de entrada para os níveis de tensão requeridos para operar 
um tubo. Há estágios de amplificação para ambas as deflexões horizontal e vertical do feixe. Para 
ajustar o nível de um sinal, cada entrada passa através de um circuito atenuador regulável.  
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Figura 2 - Osciloscópio de raios catódicos: diagrama geral de blocos 

 

OPERAÇÃO DE VARREDURA DE TENSÃO 
 
Quando a entrada vertical é 0V, o feixe de elétrons pode ser posicionado no centro 

vertical da tela. Se 0V for também aplicado na entrada horizontal, o feixe está então no centro da 
face do CRT e permanece como um ponto estacionário. Os controles de posição vertical e 
horizontal permitem mover o ponto para qualquer lugar na face do tubo. Qualquer tensão DC 
aplicada a uma entrada resultará num deslocamento do ponto. A fig. 3 mostra a face do CRT com 
um ponto centrado, e com um ponto movido pela tensão horizontal positiva (para a direita) e uma 
tensão de entrada negativa (abaixo do centro). 
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Figura 3 - Ponto na tela do CRT devido ao feixe de elétrons estacionário: (a) ponto centrado devido ao 

feixe eletrônico estacionário; (b)  ponto estacionário deslocado do centro. 

 

Sinal de varredura horizontal 
Para visualizar um sinal na tela do osciloscópio, é necessário defletir o feixe através 

do CRT com um sinal de varredura horizontal, de modo que qualquer variação do sinal vertical 
possa ser observada. A fig. 4 mostra a linha reta resultante para uma tensão positiva aplicada a 
entrada vertical, usando um sinal de varredura linear (dente de serra) aplicado ao canal horizontal. 
Com o feixe de elétrons mantido numa distância vertical constante, a tensão horizontal, passando 
de negativa para zero e, em seguida, positiva, faz o feixe mover do lado esquerdo do tubo, para o 
centro, e para a direita. A exposição resultante é uma reta acima do centro vertical, 
correspondendo a tensão aplicada. 

 

 
Figura 4 - Visão no osciloscópio para um sinal vertical DC e um sinal de varredura horizontal linear. 
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A tensão de varredura é obtida a partir de uma forma de onda continua, ilimitada. Isto 
é necessário para observação de um sinal de longa duração. Uma varredura limitada no tempo não 
permitiria a visualização do sinal de entrada na tela. Repetindo a varredura, a exposição é gerada 
várias e várias vezes por segundo, produzindo uma exposição continua da forma de onda a ser 
analisada. Se a taxa de varredura é muito lenta (fixada pelos controles de escala de tempo no 
osciloscópio), o percurso real do feixe através da face do tubo pode ser observado.  

Aplicando apenas um sinal senoidal às entradas verticais (sem varredura horizontal), 
resultam numa linha reta vertical, como mostrado na fig. 5. Se a velocidade de varredura 
(freqüência do sinal senoidal) for reduzida, é possível ver o feixe de elétrons movendo-se para 
cima e para baixo, ao longo da linha reta. 
 

 
Figura 5 - Visão no osciloscópio resultante para entrada vertical senoidal e nenhuma entrada 

horizontal. 

 

Uso de Varredura Linear Dente de Serra para Mostrar Entrada Vertical 
Para visualizar um sinal senoidal, é necessário usar um sinal de varredura no canal 

horizontal, de maneira que o sinal aplicado ao canal vertical possa ser visto na face do tubo. A fig. 
6 mostra a exposição no CRO resultante de uma varredura linear horizontal e uma entrada 
senoidal no canal vertical. Para que um ciclo do sinal seja exposto, como mostrado na fig 22.6a, é 
necessário que as freqüências do sinal e da varredura linear sejam sincronizadas. Se houver 
qualquer diferença, a exposição parecerá mover-se (não estão sincronizadas), a menos que a 
freqüência de varredura seja múltipla da freqüência senoidal. Reduzindo-se a freqüência  de 
varredura, mais ciclos do sinal senoidal podem ser observados. Por outro lado, um aumento da 
freqüência de varredura reduz a faixa do sinal que pode ser visualizado. Neste caso, dá-se um 
zoom em um trecho da forma de onda do sinal. 

A fig. 7 mostra uma forma de onda tipo pulso aplicada a entrada vertical, com uma 
varredura horizontal, podendo ser visualizada na tela do osciloscópio. Os números em cada forma 
de onda permitem associar a forma de onda mostrada pelo osciloscópio à variação do sinal de 
entrada e à tensão de varredura durante um ciclo. 
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Figura 6 - (a) visão do sinal de entrada vertical usando o sinal de varredura linear para deflexão 

horizontal; (b) visão no osciloscópio para uma entrada vertical senoidal e uma velocidade de varredura 
horizontal igual a metade daquela do sinal vertical. 

 
Figura 7- Uso de varredura linear para uma forma de onda tipo pulso. 
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CONTROLES E ENTRADA DE ATUAÇÃO 
 

Existem muitos tipos de osciloscópios. Descrever todos os comandos de todos os 
tipos de osciloscópios existentes seria inviável. Entretanto, com o conhecimento de alguns 
controles, que consideraremos como sendo básicos, é possível operar diversos osciloscópios. 
 

Controles de ajuste do traço ou ponto na tela 
Brilho ou luminosidade 

É o controle que ajusta a luminosidade do ponto ou do traço. O controle do brilho é 
feito por meio de um potenciômetro, situado no circuito da grade de controle do TRC, mediante o 
qual se regula o potencial desta grade.  

Deve-se evitar o uso de brilho excessivo sob pena de se danificar a tela. 
 

Foco 
É o controle que ajusta a nitidez do ponto ou traço luminoso. O ajuste do foco é 

conseguido mediante a regulagem de um potenciômetro que regula a polarização do eletrodo de 
enfoque. 

O foco deve ser ajustado de forma a se obter um traço fino e nítido na tela. 
OBSERVAÇÃO: Os ajustes de brilho e de foco são ajustes básicos que devem ser 

feitos sempre que se for usar o osciloscópio. 
 

Iluminação da retícula 
Permite que se ilumine o quadriculado ou as divisões na tela. 
 

Controle da fonte de alimentação 
Interruptor 

Sua função é interromper ou estabelecer a corrente no primário do transformador de 
fora. Sua atuação, normalmente, é acompanhada por uma lâmpada piloto que serve de aviso 
visual sobre a situação do circuito (ligado ou desligado). 

Normalmente, este interruptor se encontra acoplado junto do potenciômetro de 
controle de brilho. 

 
Comutador de tensão 

Sua função é selecionar a tensão de funcionamento do osciloscópio (127/ 220V). 
Permite utilizar o instrumento sem a necessidade de recorrer a um transformador abaixador ou 
elevador de tensão. 

 

Controles de atuação horizontal  
Chave seletora de base de tempo 

É o controle que permite variar o tempo de deslocamento horizontal do ponto na tela. 
Através deste controle é possível reduzir ou ampliar horizontalmente na tela a figura 

nela projetada. 
Em alguns osciloscópios esta chave seletora tem uma posição identificada como EXT 

(externa) o que possibilita que o deslocamento horizontal pode ser controlado por circuito externo 
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ao osciloscópio, através de uma entrada específica. Quando a posição externa é selecionada não 
há formação do traço na tela, obtendo-se apenas um ponto. 

 
Posição horizontal 

É o ajuste que permite controlar horizontalmente a forma de onda na tela. Girando o 
controle de posição horizontal para a direita o traço move-se horizontalmente para a direita e vice-
versa. Assim como o controle de posição vertical, o controle de posição horizontal não interfere na 
forma da figura projetada na tela 
 

Controles e entrada de atuação vertical 
Entrada de sinal vertical 

Nesta entrada é conectada a ponta de prova do osciloscópio. As variações de tensão 
aplicadas nesta entrada aparecem sob forma de figura na tela. 

 
Chave de seleção de modo de entrada (CA-CC) 

Esta chave é selecionada de acordo com o tipo de forma de onda a ser observada. 
Em alguns osciloscópios esta chave possui três posições (CA-0-CC ou AC-GND-DC). Esta posição 
adicional é usada para a realização de ajustes do traço do osciloscópio em algumas situações. Por 
exemplo: quando se deseja Uma referência na tela. 

 
Chave seletora de ganho (V/Div) 

Esta chave permite que se "aumente" ou que se "diminua" a amplitude de projeção na 
tela do osciloscópio (altura da imagem). 

 
Posição vertical 

Permite movimentar a imagem para cima ou para baixo na tela . A movimentação não 
interfere na forma da figura projetada na tela. 
 

SINCRONIZAÇÃO E DISPARO 
 

O display do CRO pode ser ajustado pela seleção da velocidade de varredura 
(freqüência) para mostrar quer seja um ciclo, vários ciclos ou parte de um ciclo do sinal. Este é um 
recurso importante do CRO. A fig. 8 mostra o display resultante para alguns ciclos do sinal de 
varredura. Cada vez que a tensão dente de serra executa um ciclo de varredura linear (de um 
máximo negativo, para zero e para um máximo positivo), o feixe de elétrons é forçado a mover-se 
horizontalmente através da face do tubo, da esquerda para o centro e para a direita. A tensão 
dente de serra cai, então, rapidamente, para a tensão inicial negativa, com o feixe retornando ao 
lado esquerdo. Durante o tempo em que a tensão de varredura retorna (rapidamente) ao valor 
negativo (retraço), o feixe é desativado (a tensão da grade impede que os elétrons atinjam a face 
do tubo). 
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Figura 8 - Display estacionário do Osciloscópio - sinais de entrada e de varredura sincronizados. 

 
Para que o display mostre uma forma de onda estacionária a cada varredura, é 

necessário iniciá-la no mesmo ponto do ciclo do sinal de entrada. Na fig. 9, a freqüência de 
varredura é muito baixa, e o display do CRO terá um “desvio” aparente para a esquerda. A fig. 10 
mostra o resultado de uma freqüência de varredura muito alta, com um desvio aparente para a 
direita. 

Obviamente, é impraticável ajustar a freqüência de varredura para o mesmo valor da 
freqüência do sinal, a fim de obter uma varredura estacionária. Na pratica, deve-se esperar até que 
o sinal atinja o mesmo ponto num ciclo para começar o início do traço. São descritos a seguir os 
vários recursos existentes para realizar este disparo. 
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Figura 9 - Freqüência de varredura muito baixa - desvio aparente para a esquerda. 
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Figura 10 - Freqüência de varredura muito alto - desvio aparente para a direita. 

 

Disparo 
O método usual de sincronização usa uma porção do sinal de entrada para disparar 

um gerador de varredura, tornando o sinal de varredura amarrado ou sincronizado ao sinal de 
entrada. Usando uma porção do mesmo sinal a ser visto, para fornecer o sinal de sincronismo, a 
sincronização fica assegurada. A fig. 11 mostra um diagrama em bloco de como um sinal de 
disparo pode ser obtido de um display de canal único A fonte do sinal de disparo pode ser obtida 
da rede elétrica (60Hz) para visualização de sinais relacionados à rede de um sinal externo 
(diferente do sinal a ser visto), ou, mais provavelmente, de um sinal extraído da entrada vertical. A 
chave seletora no osciloscópio  estando na posição INTERNAL fornece uma parte do sinal de 
entrada para o circuito gerador de disparo. A saída do gerador de disparo é um sinal de disparo 
usado para iniciar a varredura principal do osciloscópio, cuja duração é estabelecida pelo ajuste de 
tempo/cm. A fig. 12 mostra o disparo sendo iniciado em vários pontos de um ciclo de sinal. 
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Figura 11 - Diagrama em bloco, mostrando a operação de disparo do osciloscópio. 

 
Figura 12 - Disparo em vários níveis de sinal: (a) nível zero passando para positivo; (b) nível zero 
passando para negativo; (c) nível de disparo por tensão positiva; (d) nível de disparo por tensão 

negativo. 
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A operação de disparo de varredura também pode ser vista observando-se algumas 

das formas de onda resultantes. Dado um sinal de entrada, uma forma de onda de disparo é obtida 
para fornecer um sinal de varredura. Como visto na fig. 13, a varredura é iniciada em um instante 
de tempo do ciclo do sinal de entrada e termina num período fixado pelos controles de varredura. 
Portanto, o osciloscópio espera até a entrada atingir um ponto idêntico em seu ciclo antes de iniciar 
uma outra varredura. A duração da varredura determina quantos ciclos serão vistos, enquanto o 
disparo assegura que a sincronização é realizada. 

 

 
Figura 13 – Varredura com Disparo 
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Figura 14 - Modos de display ALTERNATIVE e CHOPPED para operação de duplo traço: (a) modo 
ALTERNATIVE para duplo traço, usando feixe único de elétrons; (b) modo CHOPPED para duplo 

traço, usando feixe único de elétrons. 

Controles e entrada de sincronismo 
São controles que se destinam a fixar a imagem na tela. Estes controles são utilizados 

principalmente na observação de sinais alternados. 
Os controles de sincronismo são: 

o Chave seletora de fonte de sincronismo; 
o Chave de modo de sincronismo; 
o Controle de nível de sincronismo. 

Chave seletora de fonte de sincronismo 
Seleciona onde será tomado o sinal de sincronismo para fixar a imagem na tela do 

osciloscópio. 
Normalmente, esta chave possui três posições, pelo menos:  

o CH1 
o REDE 
o EXTERNO 
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POSIÇÃO CH1:  O sincronismo é controlado pelo sinal aplicado ao canal 1. 
POSIÇÃO REDE:  Realiza o sincronismo com base na frequência da rede de 

alimentação do osciloscópio (60Hz). Nesta posição consegue-se facilmente sincronizar na tela 
sinais aplicados na entrada vertical que sejam obtidos a partir da rede elétrica . 

POSIÇÃO EXTERNO: Na posição externo o sincronismo da figura é obtido à partir de 
outro equipamento externo conectado ao osciloscópio. O sinal que controla o sincronismo na 
posição externo é aplicado a entrada de sincronismo. 

 

Chave de modo de sincronismo 
Normalmente esta chave tem duas ou três posições: 

o AUTO: 
o NORMAL +: 
o NORMAL -. 

AUTO: Nesta posição o osciloscópio realiza o sincronismo automaticamente, com 
base no sinal selecionado pela chave seletora de fonte de sincronismo. 

NORMAL +: O sincronismo é positivo, ajustado manualmente pelo controle de nível de 
sincronismo (TRIGGER), de modo que o primeiro pico que apareça na tela seja o positivo. 

NORMAL -: O sincronismo é negativo, também ajustado manualmente, entretanto, o 
primeiro pico a aparecer é o negativo. 

 

Controle de nível de sincronismo (trigger) 
É um controle manual que permite o ajuste do sincronismo quando não se consegue 

um sincronismo automático. Tem atuação nas posições NORMAL + e NORMAL -. 
OBSERVAÇÃO: Para se realizar leituras é necessário sincronizar a figura na tela. 
 

7. Entrada e controle do duplo traço 
 
O osciloscópio de duplo traço possui alguns controles que são comuns aos dois traços 

e outros que são individuais. Os controles de brilho, foco, base de tempo e de posição horizontal, 
são controles que são comuns aos dois traços. 

Basicamente, os controles individuais situam-se: 
o nas entradas e controles do vertical:  
o nos controles e entrada de sincronismo. 

Entradas e controles do vertical 
Para que se possa observar dois sinais simultaneamente, é necessário que se aplique 

uma tensão em cada uma das entradas verticais. 
O osciloscópio duplo traço dispõe de dois grupos de controles verticais: 

o Um grupo para o canal A ou canal 1 (CH1): 
o Um grupo para o canal B ou canal 2 (CH2): 

 
Cada grupo controla um dos sinais na tela (amplitude, posição vertical, etc). 

Geralmente são iguais. Cada canal dispõe de: 
o Entrada Vertical: 
o Chave Seletora CA-O-CC: 
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o Chave Seletora de ganho vertical (D/Div): 
o Posição vertical. 

Um osciloscópio de duplo traço pode ainda ser utilizado como sendo um osciloscópio 
de traço simples. Uma chave seletora permite que se possa selecionar cada canal individualmente 
ou os dois simultaneamente. Esta chave possui pelo menos três posições: 

o CH1; 
o CH2; 
o DUAL. 

Na posição CH1 aparecerá apenas a imagem na tela que estiver sendo aplicada na 
entrada vertical do canal 1. 

Na posição CH2 aparecerá apenas a imagem na tela que estiver sendo aplicada na 
entrada vertical do canal 2. 

Na posição DUAL aparecem as duas imagens. 
Em osciloscópios mais sofisticados, esta chave pode possuir mais posições de modo 

a permitir outras alternativas de uso. 
 

Controles de sincronismo 
 Realizam as mesmas funções do osciloscópio traço simples que é a de fixar a 

imagem na tela. O que diferencia é o fato de que na chave seletora de fonte existe uma posição 
adicional de modo a poder sincronizar a figura. 

 

Pontas de prova 
As pontas de prova são utilizadas para interligar o osciloscópio aos pontos de medida. 

 
 
Uma das extremidades da ponta de prova é conectada a uma das entradas do 

osciloscópio através de um conector e a extremidade livre serve para conexão aos pontos de 
medida. 

A extremidade livre possui uma garra jacaré, denominada de terra da ponta de prova, 
que deve ser conectada ao terra do circuito e uma ponta de entrada de sinal, que deve ser 
conectada no ponto que se deseja medir. 

Existem dois tipos de ponta de prova: 
o ponta de prova 1:1; 
o ponta de prova 10:1. 
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A ponta de prova 1:1 se caracteriza por aplicar à entrada do osciloscópio a mesma 

tensão ou forma de onda que é aplicada a ponta de medição. 
A ponta de prova 10:1 entrega ao osciloscópio apenas a décima parte da tensão 

aplicada a ponta de medição. As pontas de prova 10:1 permitem que o osciloscópio consiga 
observar tensões dez vezes maior que a sua capacidade. Por exemplo: Um osciloscópio que 
permite a leitura de tensões de 50V com ponta de prova 1:1, com ponta de prova 10:1 poderá 
medir tensões de até 500V (10x50V). Existem pontas de prova que dispõe de um botão onde se 
pode selecionar 10:1 ou 1:1. 

 
Obs: Quando não se tem total certeza da grandeza da tensão envolvida é 

aconselhável iniciar a medição com o posição 10:1. 
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