OSCILATORJI
VRSTE OSCILATORJEV

Oscilator sestavlja aktivni ojčevalni element z ojačanjem

in vezje povratne vezave s slabljenjem

.
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Slika 1 Pogoj oscilacije
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Pogoj, da oscilator oscilira je, da je:

In skupni fazni zasuk ojačevalnika in povratne vezave 0 ali
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Primerni oscilatorji za višja frekvenčna področja so v poenostavljenih shemah podani na spodnji sliki:
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Na shemah ni vrisano napajalno vezje tranzistorjev kot tudi ne izhodno prilagodilno vezje proti anteni.
Oscilatorje lahko frekvenčno stabiliziramo z dodanimi kristali v serijski resonanci.

Slika 2 Vrste oscilatorjev

COLPITTSOV OSCILATOR
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Slika 3 Colpittsov oscillator – transistor v orientaciji s skupnim emitorjem
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Izberimo Colpittsov oscilator po spodnji shemi (slika3) in ga analizirajmo!

TC
IT

AN

AN

Narišimo poenostavljeno vezje zgornjega oscilatorja (glej tudi sliko 2):
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Slika 4 Colpittsov oscilator – poenostavljena shema

Iz slike 5 se vidi, da sta baza in kolektor v protifazi (glej smeri napetosti
). Ker transistor v orientaciji s
skupnim emitorjem obrača fazo, pričakujemo da bo skupni fazni zasuk enak nič, kar je eden od dveh pogojev za
nihanje. Kondenzatorja
nastavimo dovolj velika, da lahko vpliv kapacitivnosti tranzistorja, označena na
sliki 5, zanemarimo.
Poskusimo sedaj izpeljati pogoj za nihanje.
V ta namen s prevezico S na sliki 4 in 5 odpremo zanko oscilatorja. Pogoj nihanja je namreč izpolnjen, če je
ojačenje odprte zanke večje ali enako 1 in fazni kot 0.
Pod ojačenjem odprte zanke razumemo produkt ojačenja ojačevalnika in slabljenja povratne vezave.
Sedaj narišimo nadomestno shemo odprtega oscilatorja.

Slika 5 Nadomestna vezava

Tu je

bazni upor,

transformirani bremenski upor in
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Ocena vrednosti

transkonduktanca tranzistorja
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Oznaka
na sliki 6 se imenuje transkonduktanca tranzistorja. Pove nam, za koliko se spremeni kolektorski
tok, če se spremeni bazni tok v okolici delovne točke tranzistorja za
:
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Ocenimo jo za naš primer:
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faktor tokovnega ojačenje (vzemimo, da je 100)
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Pri tem je

=
Kjer je
=
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Tu je upornost v bazni spoj:

Emitorska upora sta 12 kΩ in 8 kΩ
Vstavimo podatke in izračunamo:

Izračunajmo še transkonduktanco:

Izračun je seveda približen, točne parametre bi dobili z meritvijo konkretnega tranzistorja!

Analizirajmo nadomestno vezje po sliki 5:
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Iz imaginarne komponente zgornjega izraza (1) dobimo frekvenco nihanja:
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Uredimo enačbo in dobimo:
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Če je bremenski upor neskončen, dobimo znano enačbo:
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Izrazimo še induktivnost L:

Drugi pogoj za nihanje dobimo, če pogledamo realno komponento izraza (1):
Re{I}=
Izhodna napetost proti vhodni napetosti odprte zanke mora biti večja ali enaka 1 (glej sliko 4 in 5):

Pogoj za nihanje je izpolnjen, če je:

