Oscilátor nezpracovává žádný vstupní signál, je to generátor st ídavého elektrického proudu pro další
zpracování. Je to typický dvojpól.
Rozd lení oscilátor
Podle zp sobu vzniku oscilací:
a) základem oscilátoru je zesilova s vhodn vytvo enou kladnou zp tnou vazbou
b) základem je elektrický prvek se záporným diferenciálním odporem (tunelová dioda)
c) základem je krystal, podle svého zapojení m že vyráb t r zné pr b hy nap tí s r zným kmito tem, dále
se rozlišují podle pr b hu nap tí. (sinusové, nesinusové)
Podle pr b hu nap tí:
a) se sinusovým pr b hem
b) s nesinusovým pr b hem

Oscilátory se sinusovým pr b hem – elektronické generátory se sinusovým pr b hem nap tí
Základem oscilátoru je zesilova , z jehož výstupu se zp t na vstup zavádí kladná zp tná vazba. Aby zp tná
vazba byla kladná, musí být nap tí p ivád né zp tnou
vazbou na vstup ve fázi, tzn. výsledný fázový posun musí
být nulový. Toho se dosahuje vhodným zapojením obvod
LC nebo RC.
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Princip oscilátoru:
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Po zapnutí oscilátoru v obvodu vznikne malý rušivý elektrický impuls nebo se projeví šum sou ástek
(tranzistor ). ást tohoto rušivého nap tí se p ivede zp tnou vazbou z výstupu na vstup a znovu se zesílí.
Nap tí se za ne zvyšovat a p ipojený kmitavý obvod za ne kmitat. Tady platí oscila ní podmínka: „Kmity
vznikají jen když na vstupu je v tší energie než jaké jsou ztráty v obvodech“. Oscilátory se dopl ují
regula ním obvodem, který automaticky m ní zesílení tranzistoru a udržuje oscilace na konstantní amplitud .
V tomto ustáleném stavu se energie dodávaná do oscilátoru rovná jeho ztrátám. Mezní oscila ní podmínky
vyjad ují tento vyvážený stav.
Požadavky na oscilátor se sinusovým pr b hem:
- konstantní kmito et se stálou amplitudou
- nezkreslený sinusový pr b h

Oscilátory LC
Tyto oscilátory vznikly v dob používání prvních elektronek v radiových p ijíma ích. Jednotlivá zapojení byla
pojmenována podle jejich tv rc . Elektronky byli nahrazeny tranzistory, ale principy jednotlivých zapojení
z stali zachovány.
Hartley v oscilátor

Jako zát ž je v obvodu kolektoru zapojen rezonan ní obvod. Zp tná vazba je zavedena
na bázi induk ností L2. D ležitá je vzájemná induk nost a sm r vinutí obou cívek L1 a L2.

Clapp v oscilátor
S kapacitní vazbou s tranzistorem v zapojení SK. Kapacita rezonan ního obvodu je
složena ze t í kondenzátor C1, C2 a Cs. Cívka Ls je pomocná, nepropouští oscila ní
kmito et, ale p ipojuje emitor stejnosm rn na potenciál zem .

Oscilátory ízené krystalem
Tvo í zvláštní skupinu oscilátor s velmi stabilním kmito tem. Je to sou ástka která využívá piezoelektrické
vlastnosti výbrusu krystalu k emene. Výbrus krystalu k emene se p iloženým nap tím deformuje a p i
deformaci se na jeho polepech objeví elektrické nap tí. V elektrických obvodech se chová jako rezonan ní
obvod. initel jakosti Q krystalu je vysoký (104 až 106), vysoká stabilita (10-5 až 10-9). Oscilátory ízené
krystalem se používají tam, kde je nutné dlouhodob dodržet kmito et s velkou p esností (hodiny, kmitavý
normál ve vysíla ích)
Náhradní schéma krystalu: Kondenzátor CR a cívka LR tvo í sériový rezonan ní obvod, jehož ztráty vyjad uje
odpor RR. Kapacita Cp p edstavuje kapacitu polep a vývod krystalu. Induk nost cívky LR v náhradním
obvodu je velká a kapacita CR je velmi malá. Má-li být kmito et oscilátoru ur en krystalem, musí se do
základního obvodu zapojit tak, aby jeho impedance m la induk ní charakter.
Clapp v oscilátor
zapojení se spole ným kolektorem

Oscilátory LC se záporným diferenciálním odporem
Málo používané oscilátory s elektronickými sou ástkami, které mají v ásti své charakteristiky diferenciální
odpor.
Tunelová dioda
Diferenciální odpor v pracovním bod P je rp. Vzr st nap tí ∆u vyvolá pokles proudu ∆i, vhodným zapojením
paralelního kmitavého obvodu vznikne oscilátor.
Dvojbázová dioda ( ty vrstvá)
Tato dioda také vykazuje záporný diferenciální odpor. Má v pracovním bod P diferenciální odpor rp. Má-li
charakteristika tvar S, vytvá í se oscilátor sériový rezonan ním obvodem.

Oscilátory RC
Oscilátory RC, tedy bez induk ností se d íve používaly jako zdroje relativn nízkých kmito t . S rozvojem
tranzistorové techniky a integrovaných obvod a opera ních zesilova se dnes RC oscilátory používají i jako
zdroje relativn vysokých kmito t . Základní princip oscilátor RC je shodný s oscilátory LC, zavedením
kladné zp tné vazby z výstupu zesilova e na jeho vstup se obvod rozkmitá. V obvodu zp tné vazby jsou
leny RC za azeny tak, aby se z výstupu na vstup p enesl signál ve fázi a intenzit posta ující pro vznik
oscilací. Vzniklé oscilace musí mít harmonický pr b h s malým zkreslením.
M stkové oscilátory RC
V obvodu zp tné vazby je za azena kombinace len RC, která vytvá í m stkové zapojení a zavádí mezi
výstup a vstup zesilova e kombinaci kladné zp tné vazby se zápornou zp tnou vazbou.
Výhody: lepší kmito tová stabilita a menší nelineární zkreslení než u oscilátor s posouvanou fází,
p ela ování kmito tu se eší pomocí zm ny hodnot jednoho nebo dvou len RC
Oscilátory RC s posouvanou fází
Vznikají spojením zesilova e a kaskády t í nebo více jednoduchých len RC. Ty jsou zapojeny jako
deriva ní lánky nebo jako integra ní lánky a hodnoty všech len RC v tšinou volíme stejné. leny RC
musí oto it fázi signálu tak, aby byl po zavedení zp tné vazby výsledný posun nulový, tranzistor SE otá í fázi
o 180°.

Jsou-li hodnoty všech len RC shodné, lze oscila ní
kmito et vypo ítat podle vztahu pro oscilátor
s deriva ními lánky:

ω0 =
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Pro oscilátor s integra ními lánky platí vztah:

ω0 =

6
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V oscilátoru mohou být deriva ní nebo
integra ní lánky odd leny od sebe tranzistory.
Každý RC len s aktivním prvkem posouvá fázi o 180°/3, takže celkový fázový posun na t ech RC lenech je
180°, které jsou pot ebné pro vznik kladné zp tné vazby.
asto se používají pro jednoduchou a spolehlivou funkci a obvodové ešení.
Nevýhodné p i p ela ování, nebo zm n kmito tu, musí se vym nit více sou ástek.

Generátory nesinusových pr b h
St ídavé nap tí s nesinusovým pr b hem se získává tvarováním sinusového pr b hu nebo se p ímo
generuje zdrojem p íslušného pr b hu nap tí.
Rázovací oscilátor
Je to elektronický obvod generující krátké, periodicky se opakující impulsy.
U rázovacího oscilátoru se st ídá dlouhá doba nabíjení kondenzátoru CB, který je p ipojen k vinutí
transformátoru na stran báze.
V ur itém okamžiku je kondenzátor
CB nabit tak, že záporným
potenciálem na bázi je tranzistor
zav ený. Kondenzátor se však pomalu
p es rezistor RB vybijí, až nap tí na
bázi dosáhne hodnoty, kdy se
tranzistor za ne otvírat. Prochází
kolektorový proud a vzniklý signál se
vinutím transformátoru p enese do
obvodu báze. Tím se tranzistor více
otev e a impuls se z kolektoru p es transformátor p enese zp t na bázi a op t zesílí. D j lavinovit pokra uje
až do okamžiku, kdy nastane nasycený stav. Tranzistor je bu pln vybuzen a další zesílení není možné,
nebo je transformátor nasycen a nem že už p enášet další p ír stek kolektorového proudu.
Po skon ení lavinového r stu se d j obrátí. Energie nahromad ná v transformátoru se za ne ztrácet. Pokles
nap tí na bázi p iv e tranzistor. Pokles nap tí se zesílí a z kolektoru se transformátorem p enese zp t na bázi
a p i te se k p vodní zm n . Dochází op t k zesílení a další d j prob hne lavinovit . Tranzistor se zcela
zav e. Dioda D zabra uje vzniku zákmit na konci impuls .
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