Oscilátory
Oscilátory sú zariadenia, ktoré vytvárajú za určitých podmienok periodické
priebehy fyzikálnych veličín. Sú mechanické, akustické, elektronické. Každý
elektronický oscilátor je charakterizovaný:
- amplitúdou a tvarom výstupného napätia U
- frekvenciou f
- vnútorným odporom Ri
Z hľadiska spotreby energie, môžeme ho považovať za štvorpól, teda
dvojbránu. Jeho vstupom sú napájacie svorky, cez ktoré oscilátor odoberá zo zdroja
jednosmerný napájací výkon a jeho výstupom sú výstupné svorky, cez ktoré dodáva
do záťaže príslušný striedavý výkon.
Rozdelenie a základné vlastnosti oscilátorov.
1. Delenie podľa tvaru výstupného signálu :
a/ oscilátory, ktorých výstupné napätie má tvar sínusovky nazývame harmonické
oscilátory, alebo oscilátory.
b/ oscilátory, ktorých výstupné napätie má ľubovoľne iný tvar ako sínusový, napr.
obdĺžnikový, trojuholníkový, pílovitý, impulzný nazývame neharmonické oscilátory,
alebo jednoducho generátory.
2. Delenie podľa frekvencie vytváraných kmitov :
a/ nízkofrekvenčné oscilátory - frekvenčný rozsah vytváraných kmitov je od 10-2 Hz
po 106 Hz.
b. vysokofrekvenčné oscilátory - frekvenčný rozsah vytváraných kmitov je od 106 Hz.
3. Podľa druhu prvku určujúceho frekvenciu vytváraných kmitov :
a/ oscilátory LC, v ktorých frekvenciu kmitov určuje rezonančný obvod LC, Stabilita
frekvencie vytváraných kmitov sa pohybuje od 10-3 po 10-5.
b/ oscilátory - kryštálové - riadené piezoelektrickým rezonančným prvkom, tzv.
kryštálovým výbrusom (kryštálom ). Tieto oscilátory majú vynikajúcu frekvenčnú
stabilitu vytváraných priebehov. Používajú sa preto tam, kde sú prísne požiadavky na
stabilitu frekvencie kmitov.
c/ oscilátory s rezonančným vedením (obvodom), v ktorých rezonančný obvod tvorí
úsek súosého alebo súmerného vedenia dĺžky l/4 alebo l/2, ktorý sa vyznačuje
vysokým činiteľom kvality Q. Preto tieto oscilátory majú za optimálnych podmienok
dobrú frekvenčnú stabilitu, asi 10-6 aţ 10-7.
d/ oscilátory RC, v ktorých je v obvode spätnej väzby zapojený frekvenčne
selektívny obvod RC . Tieto oscilátory sú vhodné len pre oblasť nízkych frekvencií.
Stabilita vytváraných kmitov je max. 10-4. Oproti doposiaľ spomínaným oscilátorom
majú výhodu v tom, že sú preladiteľné vo veľkom rozsahu, cez niekoľko dekád, bez
výraznejšej zmeny svojich vlastností.
4. Podľa účelu a použitia :
a/ oscilátory pre frekvenčné normály, t.j. zdroje kmitov s vysokou stálosťou
s frekvenciami od 10-7 až do 10-9. Najčastejšie sú riešené ako oscilátory riadené
kryštálovým výbrusom.
b/ nf oscilátory pre meracie účely. Vyžaduje sa od nich stálosť nastavenej amplitúdy
a malý obsah vyšších harmonických kmitočtov, skreslenie pod 1 %.

c/ vf oscilátory pre meracie účely. Vyžaduje sa od nich stálosť nastavenej amplitúdy,
malý obsah vyšších harmonických kmitočtov a možnosť amplitúdovej alebo
frekvenčnej modulácie.
d/ oscilátory výkonové, pre účely vysokofrekvenčného ohrevu indukčného alebo
dielektrického, napr. pre mikrovlné rúry a pod.
e./ oscilátory pre zmiešavače, ktoré musia byť preladiteľné v širokom rozsahu
frekvencií so stabilnou amplitúdou.
f/ oscilátory pre budiče vysielačov, s vysokou stabilitou frekvencie 10-5 až 10-7.

http://elektronika.tym.sk/oscilatory.html

Základné podmienky vzniku oscilácií

Základom oscilátorov býva zosilňovač s kladnou spätnou väzbou, alebo zapojenie so
súčiastkou so záporným diferenciálnym odporom (tunelová alebo štvorvrstvová
dióda). Musia byť splnené 3 oscilačné podmienky:
1. amplitúdová podmienka:
βA= 1
oscilátor bude vytvárať ustálené kmity len vtedy, ak súčin prenosu bloku spätnej
väzby a zosilnenia sa bude rovnať jednej. V praxi sa nastavuje tento súčin na
hodnotu o niečo väčšiu jednej, čím sa zabezpečí spoľahlivé rozkmitanie oscilátora.
2. fázová podmienka:
φ= k.360(k= 0,1,2,..)
oscilátor bude vytvárať ustálené kmity len vtedy, keď súčet fázových posunov bloku
spätnej väzby a zosilnenia v slučke spätnej väzby bude celočíselný násobok 2π.

Bloková schéma spätnoväzbového oscilátora
3. začiatočná podmienka:
Oscilátor začne kmitať po zapojení na zdroj el. energie ak energia, ktorá sa
spotrebuváva v obvodoch bude menšia ako privádzaná.

