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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Alloh SWT, Tuhan 

seru sekalian alam. Makalah  Penggunaan Multimeter dan Osiloskop (CRO) 

ini dapat diselesaikan meskipun masih sangat singkat apabila dihadapkan 

kepada persoalan alat ukur elektronik yang semakin berkembang.  

Perkembangan teknologi dan industri alat ukur, khususnya alat ukur 

elektronik, menimbulkan kesulitan tersendiri untuk menulis satu makalah 

ataupun menyelenggarakan suatu pelatihan yang dapat memuat semua 

informasi mengenai seluk-beluk Penggunaan Multimeter dan Osiloskop 

(CRO). Tetapi sehebat apapun perkembangan tersebut tidak terlepas dari 

dasar-dasar tentang penggunaan alat ukur elektronik yang telah disemai oleh 

para pendahulu. Dalam upaya turut memahami, dapat menggunakan alat 

ukur elektronik khususnya multimeter dan osiloskop (CRO), kiranya perlu 

menguasai dasar-dasar penggunaannya. Dalam rangka itulah, tidak 

berlebihan bila makalah Penggunaan Multimeter dan Osiloskop (CRO) ini 

disusun dengan maksud turut berpartisipasi menyediakan bahan kajian yang 

memuat dasar-dasar penggunaannya. Kiranya makalah ini dapat menjadi 

pengantar untuk kajian lebih lanjut dan dapat memenuhi keperluan bagi yang 

ingin mendapat pedoman secara garis besar. 

  Akhirnya, terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu penulisan makalah ini. Komentar, 

koreksi, kritik dan saran dari para pengguna dan pemerhati  diterima dengan 

penuh penghargaan dan selanjutnya akan sangat berguna bagi perbaikan 

makalah ini. Terima kasih. 

 

      Yogyakarta,  27  Maret  2013 

 

 



 3 

PENGGUNAAN MULTIMETER DAN OSILOSKOP (CRO) 

(Oleh : Sumarna) 

 
Rasional : 

Kualitas data yang diperoleh dari suatu kegiatan eksperimen selain 

dipengaruhi oleh kualitas alat juga ditentukan oleh metode pengambilan 

data. Peralatan secanggih apapun belum tentu menghasilkan data yang 

memadai apabila tidak ditunjang oleh prosedur penggunaan alat yang benar, 

dan sebaliknya. Prosedur penggunaan peralatan yang benar dapat menjamin 

perolehan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keamanan 

bagi alat dan pemakai, serta memperkecil peluang terjadinya kerusakan alat.  

Petunjuk penggunaan (manual) hanya sebagai sarana menuju ke 

trampil dan familier, tetapi menjadi trampil menggunakan multimeter dan 

osiloskop yang sungguh-sungguh hanya dapat dicapai melalui latihan yang 

sesungguhnya dan berulang-ulang (tidak ada jalan lain yang wajar kecuali 

banyak berlatih). Jika orang telah mengenali karakter suatu alat dengan baik, 

ia akan memperlakukan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ia mengenal 

betul letak dan fungsi tombol-tombolnya. Ia dapat memprediksi kemampuan 

alat itu. Ia dapat memprediksi hal-hal yang dapat merusak ataupun 

menggagunya. Ia dapat mengenali gejala atau gangguan yang tidak biasa 

ditunjukkan oleh alat tersebut. Ibarat seorang ibu bijak yang mengenali betul 

perilaku, kebiasaan, kemampuan, keinginan, kegemaran, dan apa saja yang 

tidak disukai anak kesayangannya.  

 

Penggunaan Multimeter (Multitester atau AVO-mater) : 

Multimeter menjadi alat ukur/deteksi dasar yang harus dimiliki hampir 

oleh setiap laboratorium, sekalipun bukan laboratorium Elektronika dan 

Instrumentasi. Apabila dapat memaksimalkan penggunaannya, seorang 

teknisi (bengkel) alat-alat elektronik dapat berbuat banyak hanya dengan 

ber-“senjata”-kan multimater. Alat tersebut menjadi sangat berguna karena 

fungsinya terkait dengan besaran-besaran yang mengindikasikan karakter 
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maupun gejala.  Indikasi karakter misalnya suatu resistor memiliki spesifikasi 

tertentu apabila diperiksa dengan multimeter itu juga menunjukkan suatu nilai 

yang sesuai dengan spesifikasinya. Indikasi gejala misalnya suatu transistor 

yang memiliki nilai hambatan kecil (sangat kecil) antara kaki-kaki emitor dan 

kolektor menunjukkan adanya gejala kerusakan pada komponen tersebut.  

Sesuai dengan namanya, multimeter atau multitester dapat digunakan 

untuk mengukur/mendeteksi banyak besaran. Besaran-besaran tersebut 

pada kebanyakan multimeter adalah tegangan AC, tegangan DC,  kuat arus 

DC, dan hambatan. Tetapi untuk multimeter tertentu sering dilengkapi 

dengan besaran kapasitansi, desibel, kuat arus AC, faktor penguatan arus 

(hFE) transistor, dan kebocoran arus persambungan (ICEO).  

 
a. Persiapan Pengukuran : 

1. Pastikan posisi jarum penunjuk skala (pointer) pada posisi nol. 

2. Putarlah knob pemilih batas ukur (selector range) pada poisisi item 

(dalam hal ini besaran) yang cocok, kemudian pilihlah batas ukur  

yang terbaik (menghasilkan ketelitian yang tertinggi dan aman). 

3. Jika nilai besaran yang hendak diukur belum dapat diperkirakan 

(diprediksi) nilainya, mulailah dari batas ukur yang tertinggi. Jika 

belum memadai, pindahlah ke batas ukur yang lebih kecil. Dalam 

batas-batas yang diijinkan, semakin kecil batas ukunya akan  

diperoleh hasil pengukuran yang semakin teliti.   

 
b. Mengukur Tegangan DC : 

1. Putar knob atau tombol pemilih batas ukur (selector range) pada 

DCV dan pada posisi batas ukur yang sesuai. Jika tegangan DC 

yang terukur belum dapat diprediksi, mulailah dari batas ukur yang 

tertinggi. 

2.  Polaritas tengan jangan sampai terbalik. Sentuhkanlah pin-uji hitam 

pada titik rangkaian yang bertegangan rendah dan pin-uji merah 

pada titik rangkaian yang bertegangan lebih tinggi. 

3. Bacalah penunjukkan penunjuk skala pada skala yang sesuai. 
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c. Mengukur Tegangan AC : 

1. Putar knob pemilih batas ukur pada jangkah AC-Volt yang sesuai. 

2. Kenakan pin-pin uji pada titik-titik rangkaian yang diukur. 

3. Baca posisi jarum penunjuk melalui skala V dan A (gunakan skala 

10V AC hanya untuk jangkauan 10 volt). 

 
Kebanyakan multimeter bekerja pada sistem nilai efektif untuk 

pengukuran tegangan AC rangkaian. Untuk gelombang AC selain sinus 

akan memberikan nilai pengukuran yang salah.  Kesalahan juga dapat 

terjadi jika frekuensi gelombang AC-nya di luar nilai yang diijinkan 

(antara 30 Hz s/d 100 kHz). 

 
d. Mengukur Kuat Arus DC : 

1. Putar knob pemilih batas ukur pada jangkah DC-Volt yang sesuai. 

2. Lepaskan (putus jalur) rangkaian yang akan diukur, kenakan pin uji 

hitam pada potensial negatif dan pin uji merah pada potensila positif 

rangkaian. 

3. Baca posisi jarum penunjuk melalui skala V dan A. 

 
e. Mengukur Hambatan : 

1. Putar knob pemilih batas ukur pada jangkah  yang sesuai. 

2. Hubung-singkatkan pin uji merah dan hitam, putar tombol pengatur 

0 sedemikian hingga jarum penunjuk tepat segaris dengan skala 

0 (jika penunjuk gagal mengayun ke skala 0 meski tombol 

pengatur 0 telah diputar maksimum, gantilah baterei internalnya 

dengan yang baru). 

3. Kenakan pin-pin uji pada ujung-ujung hambatan yang diukur. 

4. Baca posisi jarum penunjuk melalui skala . 

 
AWAS !  Jangan mengukur hambatan yang masih ada  tegangannya !. 
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f. Mengukur Kapasitansi : 

1. Putar knob pemilih batas ukur pada C(F). 

2. Hubung-singkatkan pin uji merah dan hitam, putar tombol pengatur 

0 sehingga jarum penunjuk tepat segaris dengan skala 0.  

3. Hubung-singkatkan terlebih dahulu kaki-kaki kapasitor untuk 

mengosongkan muatan di dalamnya (setai kali hendak mengukur). 

4. Kenakan pin-pin uji pada ujung-ujung kapasitor yang diukur. 

5. Jarum penunjuk akan menyimpang dan secara gradual akan 

kembali ke posisi awal. Bacalah posisi jarum penunjuk ketika 

mencapai simpangan maksimum pada skala C(F). 

 
g. Mengukur Keluaran AF (dB) : 

1. Putar knob pemilih batas ukur pada jangkah AC-Volt yang sesuai. 

2. Kenakan pin-pin uji pada titik-titik rangkaian yang diukur. 

3. Baca posisi jarum penunjuk melalui skala dB. Untuk pengukuran 

pada jangkah 10V, skala dB (-10 dB s/d +22 dB) dibaca langsung. 

Untuk pengukuran pada jangkah 50V harus ditambahkan 14 dB 

kepada hasil pembacaan. Pada pengukuran dengan jangkah 250V 

harus ditambahkan 28 dB dan pengukuran dengan jangkah 1000V 

harus ditambah 40 dB kepada pembacaan skala. Jadi dB terbesar 

yang dapat dibaca adalah 22 + 40 = 62 dB yang diukur pada 

jangkah 1000V. Putus arus DC dengan kapasitor 100 nF atau lebih 

ketika mengukur dB yang memiliki arus DC. 

 
Info :  dB adalah satuan yang digunakan untuk membandingkan dua tingkat 

daya pada skala logaritmik. Dua tingkat daya (dapat juga tegangan) P dan P0 

berbeda n dB ketika keadaannya  n = 10 log (P/P0) atau n = 20 log (V/V0)  

dengan P0 merupakan ambang daya (daya terendah) sebagai acuan pada 

keadaan yang sama dengan P. 
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h. Mengukur Kebocoran Arus Persambungan (ICEO) : 

1. Atur 0 dengan men-set knob pemilih batas ukur pada jangkah 

yang tepat dari x1 s/d x1k. 

2. Untuk transistor NPN, kenakan pin uji hitam pada kolektor dan 

merah pada emitor. Untuk transistor PNP, kenakan pin uji merah 

pada kolektor dan hitam pada emitor. 

3. Baca besar kebocoran arus melalui skala ICEO (dalam A, mA). 

 
i. Mendeteksi Dioda : 

1. Atur 0 dengan men-set knob pemilih batas ukur pada jangkah 

yang tepat dari x1 (150 mA) s/d x100k (1,5 A). 

2. Ketika mengukur arus maju, kenakan pin uji merah pada katode dan 

yang hitam pada anode. Untuk mengukur arus balik, kenakan pin uji 

merah pada anode dan hitam pada katode. 

3. Baca nilai penunjukan melalui skala LI (simpangan jarum penunjuk 

sangat kecil ketika mengukur arus balik). 

4. Nilai yang ditunjukkan pada skala LV selama pengukuran adalah 

tegangan maju pada dioda. 

 

 

Penggunaan Osiloskop (CRO) : 

Saran berikut ini dapat dianggap sebagai petunjuk penggunaan 

osiloskop yang  dapat membantu mengoptimalkan kinerjanya dan supaya 

aman bagi pemakai maupun osiloskop serta dapat memperoleh data sebaik 

yang dapat dicapai osiloskop yang bersangkutan. 

1. Selalu menggunakan jepit gnd probe untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik, cantolkan ke ground rangkaian di dekat titik yang diukur. Jangan 

semata-mata mengandalkan persambungan ground luar (external) 

sebagai pengganti jepit gnd probe karena dapat menimbulkan sinyal 

yang tidak diinginkan. 
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2. Seting tombol berikut dapat digunakan sebagai titik acuan mendapatkan 

jejak (trace) pada CRT (tabung sinar katoda) dalam mempersiapkan 

pengamatan bentuk gelombang. 

 

NO. TOMBOL POSISI 

1. VERT MODE CH1 

2. AC-GND-DC GND 

3. COUPLING AUTO 

4. SOURCE CH1 

5. POSITION Tengah 

6. INTENSITY Sedikit ke kanan dari tengah 

7. TIME BASE 1 mS/div 

8. VAR Maksimum kanan (CAL) 

9. VOLT/DIV 5 volt 

 

3. Tekan tombol POWER (hidupkan osiloskop). Setelah beberapa saat 

jejak akan muncul pada CRT. Kamudian atur kecerahan (brightness) 

jejak secukupnya dengan tombol INTENSITY dan ketajaman jejak 

dengan tombol FOCUS.  

 
4. Saluran 1 (CH1) atau saluran 2 (CH2) dapat digunakan pada operasi 

jejak tunggal (singgle trace). Misalkan mengamati bentuk gelombang 

melalui CH1 (atau CH2) sebagai berikut : 

a. Hubungkan probe ke jek (jack) masukan CH1 (atau CH2) 

b. Hubungkan jepit gnd probe CH1 (atau CH2) ke ground rangkaian 

yang diamati dan cantolkan ujung probe CH1 (atau CH2) pada titik 

yang diukur. 

c. Pindahkan tombol AC-GND-DC CH1 (atau CH2) dari posisi GND ke 

posisi AC atau DC. 

d. Jika belum tampak bentuk geombang, tambah sensitivitasnya/ 

penguatannya dengan memutar tombol VOLT/DIV CH1 (atau CH2) 

ke kanan secukupnya. 

e. Letak gelombang pada layar dapat diatur melalui tombol POSITION 

vertikal CH1 (atau CH2) dan tombol POSITION  harisontal. 
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5. Untuk pengamatan gelombang secara simultan melalu CH1 dan CH2 

dikerjakan sebagai berikut : 

a. Hubungkan dua probe masing-masing ke jek (jack) masukan CH1 

dan CH2. 

b. Hubungkan masing-masing jepit gnd probe CH1 dan CH2 ke 

ground rangkaian yang diamati dan cantolkan ujung-ujung probe 

CH1 dan  CH2  pada titik-titik yang diukur. 

c. Masing-masing tombol AC-GND-DC dari CH1 dan CH2 pada posisi 

AC atau DC. Sedangkan tombol VOLT/DIV dari masing-masing 

saluran pada posisi secukupnya. 

d. Untuk melihat dua gelombang secara simultan, maka posisi tombol 

VERT MODE pada DUAL dan pilih ALT atau CHOP dengan saklar 

PULL CHOP. 

e. Pada mode ALT (saklar PULL CHOP ditekan), gelombang dari CH1 

dan CH2 tampil secara bergantian. 

f. Pada mode CHOP (saklar PULL CHOP ditarik), suatu sapuan di-

chop (disaklar) antara saluran 1 dan saluran 2. Satu saluran tidak 

menunggu sampai sapuan lengkap dari saluran lain, sehingga 

bagian-bagian gelombang kedua saluran ditampilkan sesuai 

dengan hubungan fase antara kedua gelombang. 

g. Biasanya jejak dari CH1 ditampilkan di atas jejak dari CH2 melalui 

vertical POSITION masing-masing saluran. 

h. Ketika tombol VERT MODE pada posisi ADD, akan tampil satu 

jejak sebagai hasil penjumlahan aljabar (superposisi) amplitudo 

tegangan dari masing-masing saluran. Ketika saklar PULL INV 

pada posisi tertarik, maka akan tampil jejak yang merupakan 

selisish aljabar antara CH1 dan CH2  (atau CH1 – CH2). 

 
6. Kebanyakan osiloskop disertai sistem pemicuan guna meningkatkan 

kemampuannya dalam mendapatkan kestabilan dan kemantapan 

tampilan baik dalam operasi jejak tunggal maupun jejak ganda. Seting 



 10 

pemicuan yang cocok tergantung pada tipe gelombang dalam 

pengukuran yang diinginkan utamanya pada frekuensi yang diamati. 

Tombol yang terkait dengan pemicuan ini adalah COUPLING. 

a. Pada posisi AUTO berarti memilih operasi penyapuan yang 

otomatis. Pada operasi tersebut penghasil sapuan secara bebas 

(free-runs) menghasilkan sapuan tanpa sinyal pemicu. Tetapi 

secara otomatis akan disaklar ke operasi sapuan terpicu jika terjadi 

sinyal dari sumber pemicu yang dapat diterima. Posisi AUTO 

berguna ketika pertama kali men-set oailoakop untuk gelombang. 

Penyapuan otomatis harus digunakan pada pengukuran dc dan 

pengamatan sinyal dengan amplitudo yang kecil yang tidak mampu 

memicu penyapuan. 

b. Posisi NORM menyediakan operasi penyapuan terpicu normal. 

Sapuan tetap diam sampai sinyal sumber picuan yang dipilih 

melewati ambang batas yang di-set pada tombol TRIG LEVEL. 

Picuan tersebut menyebabkan dihasilkan satu sapuan, setelah itu 

sapuan diam hingga terpicu lagi. Pada mode terpicu normal tidak  

terjadi jejak jika tidak ada sinyal pemicu yang cukup.  VERT MODE 

posisi ALT pada operasi jejak ganda dengan SOURCE yang di-set 

pada ALT juga tidak terjadi jejak jikalau sinyal-sinyal dari CH1 dan 

CH2 tidak cukup untuk pemicuan. 

c. Posisi TV H dan TV V terutama untuk melihat gelombang video 

komposit (campuran). Pulsa sinkron horisontal dipilih sebagai 

pemicu ketika tombol COUPLING di-set pada posisi TV H, dan 

pulsa sinkron vertikal dipilih sebagai pemicu ketika tombol 

COUPLING di-set pada posisi TV V. Posisi TV H atau TV V juga 

dapat digunakan berturut-turut untuk kopling penolakan frekuensi 

rendah dan penolakan frekuensi tinggi (dengan frekuensi potong 

sekitar 400 Hz).  

 
7. Tombol sumber pemicu, SOURCE, (CH1, CH2, dst.) memilih suatu 

sinyal untuk digunakan sebagai pemicu sinkron. 
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a. Jika tombol SOURCE di-set pada CH1 (atau CH2), maka sinyal dari 

saluran 1 (atau saluran 2) menjadi sumber pemicu tanpa 

memperhatikan pemilihan VERT MODE. CH1 atau CH2 sering 

digunakan sebagai sumber pemicu untuk pengukuran 

pembandingan pewaktu dan fase. 

b. Dengan men-set tombol SOURCE pada ALT (sama seperti CH1) 

dan PULL ALT TRIG tertarik berarti mengaktifkan mode pemicuan 

bolak-balik. Pada mode ini sumber pemicu bergantian antara CH1 

dan CH2 dengan masing-masing sapuan. Hal ini sering digunakan 

untuk memeriksa amplitudo, bentuk gelombang, atau pengukuran 

periode gelombang, dan sering untuk pengamatan serentak pada 

dua gelombang yang tidak berhubungan dalam frekuensi atau 

periode. Tetapi seting ini tidak cukup untuk pengukuran 

pembandingan pewaktu dan fase. Pengukuran yang demikian, 

kedua jejak harus dipicu dengan sinyal sinkron yang sama. 

Pemicuan yang bergantian hanya dapat digunakan dalam mode 

jejak ganda (VERT MODE di-set pada DUAL), dan dengan sapuan 

bolak-balik saja (PULL CHOP tidak digunakan). 

c. Pada posisi LINE, pemicuan diambilkan dari suatu masukan jalur 

tegangan (50/60 Hz) dan picu SOURCE dilumpuhkan (disable). Ini 

berguna untuk pengukuran yang dikaitkan dengan jalur frekuensi. 

d. Pada posisi EXT, suatu sinyal yang dikenakan pada jek (jack) EXT 

TRIG menjadi sumber pemicu. Sinyal ini harus memiliki hubungan 

pewaktu dengan gelombang yang ditampilkan untuk tampilan 

tersinkronisasi. 

 
8. Tombol TRIG LEVEL/PULL(-) SLOPE. Suatu picu sapuan dihasilkan 

ketika sinyal sumber pemicu melampaui tingkat ambang preset-nya. 

Pemutaran tombol TRIG LEVEL mengubah tingkat ambang. Pada arah 

+ (searah putan jarum jam) ambang pemicuan bergeser ke nilai yang 

lebih positif, dan pada arah – (berlawanan dengan putaran jarum jam) 

ambang pemicuan bergeser ke nilai yang lebih negatif. Jika tombol 
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tersebut pada posisi tengah, maka tingkat ambang di-set mendekati 

rerata dari sinyal yang digunakan sebagai sumber pemicuan. 

Pengaturan yang cocok dari tombol tersebut biasanya menampilkan 

keadaan tersinkronisasi. TRIG LEVEL mengatur awal suatu sapuan 

pada hampir semua bagian gelombang yang diamati. Pada sinyal 

gelombang sinus, fase pada mana sapuan dimulai merupakan variabel. 

Jika TRIG LEVEL diputar menuju kedudukan ekxtrem + atau -, tidak ada 

sapuan yang dapat dihasilkan dalam mode picuan normal karena 

ambang pemicuan melabihi amplitudo puncak sinyal sinkronisasi. Ketika 

tombol PULL(-) SLOPE di-set pada posisi +, sapuan dihasilkan dari 

gelombang sumber pemicu ketika ia melewati batas ambang pada arah 

positif (positive-going direction). Ketika tombol PULL(-) SLOPE di-set 

pada posisi -, sapuan dihasilkan dari gelombang sumber pemicu ketika 

ia melewati batas ambang pada arah negatif (negative-going direction).  

 
9. Tombol TIME BASE (TIME/DIV). Mengatur tombol TIME/DIV untuk 

menampilkan jumlah putaran (siklus) gelombang yang diinginkan. Jika 

terlalu banyak siklus gelombang yang ditampilkan, untuk mendapatkan 

resolusi yang bagus maka pindahkan ke waktu sapuan yang lebih cepat 

(putar ke kanan). Jika waktu sapuan lebih cepat dari pada gelombang 

yang diamati, hanya sebagian gelombang yang ditampilkan dan akan 

nampak seperti garis lurus terutama untuk gelombang kotak atau pulsa. 

 
10. Tombol HOLDOFF. Sebuah periode “holdoff” terjadi segera setelah 

setiap sapuan lengkap, dan merupakan periode selama mana pemicuan 

dari sapuan berikutnya di-inhibit. Periode holdoff normal berubah 

terhadap kecepatan sapuan, tetapi cukup untuk menjamin kestabilan 

dan retrace yang lengkap sebelum pemicu sapuan berikutnya diijinkan. 

Tombol HOLDOFF memungkinkan periode itu di-extend dengan jumlah 

yang berubah jika diinginkan. HOLDOFF biasanya di-set ke posisi MIN 

(paling kiri) sebab tidak perlu penambahan periode holdoff. HOLDOFF 

berguna ketika deretan pulsa kompleks muncul secara periodik. Ketidak-
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cocokan sinkronisasi dapat menghasilkan bayangan ganda. Tampilan 

yang demikian dapat disinkronkan dengan tombol VAR SWEEP, tetapi 

hal ini tidak praktis karena pengukuran waktu menjadi tidak terkalibrasi. 

Cara alternatif untuk mensinkronkan tampilan adalah dengan tombol 

HOLDOFF. Laju sapuan tetap sama, tetapi pemicuan sapuan berikutnya 

di-held off untuk durasi yang ditentukan oleh tombol HOLDOFF tersebut. 

Memutar tombol HOLDOFF searah putaran jarum jam dari posisi MIN 

sampai suatu sapuan gelombang  mulai pada titik yang sama setiap 

waktu.  

 
11. Operasi perbesaran sapuan. Ketika hanya terjadi waktu sapuan yang 

singkat, untuk memperbesar penampakan bagian gelombang yang 

diamati dapat dihasilkan dengan memunculkan bagian yang diinginkan 

dari balik layar, penambahan penampakan itu dapat dilaksanakan 

menggunakan sapuan tambahan. Penggunaan tombol POSITION  

horisontal untuk menggerakan bagian gelombang yang diinginkan ke 

tengah CRT. Tarik keluar tombol PULL X10 untuk memperbesar 

tampilan menjadi sepuluh kali. Untuk jenis tampilan tersebut, waktu 

sapuannya adalah setting pada tombol TIME/DIV dibagi 10. Pemutaran 

tombol POSITION harisontal dapat digunakan untuk memilih bagian 

gelombang yang diinginkan. 

 
12. Operasi X-Y. Operasi X-Y menambah kemampuan osiloskop sebagai 

alat ukur. Tampilan pada CRT menjadi papan grafik elektronik dari dua 

tegangan sesaat. Tampilan tersebut dapat langsung merupakan 

perbandingan dua tegangan seperti tampilan stereoscope dari keluaran 

sinyal stereo. Mode X-Y dapat digunakan untuk membuat grafik tentang 

karakteristik dinamik jika transduser digunakan untuk mengubah suatu 

karakteristik (frekuensi, suhu, kecepatan, dsb.) menjadi tegangan. Satu 

penerapan yang biasa adalah pengukuran respon frekuensi, di mana 

sumbu Y merupakan amplitudo sinyal dan sumbu X sebagai frekuensi.  
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a. Tekan tombol X-Y. Tombol TRIGGER SOURCE dan VERT MODE 

di-set pada posisi X-Y. 

b. Pada mode ini CH1 sebagai saluran masukan untuk sumbu X dan 

CH2 untuk masukan sumbu Y. Posisi X diatur menggunakan tombol 

POSITION harisontal dan posisi Y diatur melalui tombol POSITION 

vertikal pada CH2. 

c. Atur simpangan vertikal (sumbu Y) dengan tombol VOLT/DIV pada 

CH2 dan VARIABLE (VAR).  

d. Atur simpangan horisontal (sumbu X) dengan tombol VOLT/DIV 

pada CH1 dan VARIABLE (VAR).  

 
13. Penyelidikan sinyal video. Jika tombol COUPLING di-set ke posisi TV-H 

atau TV-V memungkinkan pemilihan pulsa sinkron horisontal atau 

vertikal untuk pemicu sapuan ketika mengamati gelombang video 

komposit. Jika dipilih mode TV-H, pulsa sinkron horisontal dipilih sebagai 

pemicu untuk dapat mengamati bagian horisontal dari video. Waktu 

sapuan sekitar 10 s/div cocok untuk penampilan saluran video. Tombol 

VAR SWEEP dapat di-set untuk menampilkan jumlah gelombang yang 

diinginkan. Jika dipilih mode TV-V, pulsa sinkron vertikal dipilih sebagai 

pemicu untuk dapat mengamati daerah vertikal dan frame video. Waktu 

sapuan sekitar 2 ms/div cocok untuk melihat daerah video dan 5 ms/div 

untuk frame video lengkap (dua daerah interlace). Pada pengukuran 

utama, sinyal video komposit pada polaritas negatif (-), yakni pulsa 

sinkron negatif dan pulsa video positif. Dalam hal ini gunakan SLOPE (-). 

Jika gelombang diambil pada titik rangkaian di mana gelombang video 

terbalik, pulsa sinkron positif dan pulsa video negatif. Dalam hal ini 

gunakan SLOPE (+). 

 


