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Oscilátory I Oscilátory LC 

Princip kmitů na LC paralelním rezonančním obvodu : 
Jak je z obrázku vidět ztrátový rezistor R je zapojený v sérii s cívkou L. 
Dochází k přeměně energie elektrického pole kondenzátoru WC na energii 
magnetického pole civky WL, ale i na tepelnou energii WR na ztrátovém 
rezistoru R , která sa vyzáří do okolního prostředí. Tím amplituda vzniklých 
kmitů postupně klesá, až kmity úplně zaniknou. Mluvíme o aperiodicky 
doznívajících kmitech.. Charakter změn napětí uC a proudu i v obvode je 
znázorněný na obrázku nahoře. 



Oscilátory I Oscilátory LC. 



Oscilátory I 

Pozor- začátky vinutí označené tečkou jsou  
prohozené aby byla dodržena KZV. 

Princip činnosti : 
Řídící rezonanční obvod je zapojen 
přímo na výstupní svorky zesilovače. 
Vstup zesilovače je induktivně vázán 
s řídícím rezonančním obvodem. Po 
zapnutí napájení se prudce zvyšuje 
proud v cívce L, zvýšení vyvolá 
indukcí zvýšení proudu do báze. 
Zastavení nárůstu nastane vlivem 
zakřivení charakteristik tranzistoru 
(nasycený stav). Tím nastane 
nepatrné snížení kolektorového 

proudu , to vlivem kladné zpětné vazby vyvolá snížení proudu báze a stejný 
děj včetně nasycení se opakuje opačným směrem ( záporná část kmitu). V 
rezonančním obvodu tak vzniká sinusový průběh kmitů.Oscilátor kmitá na 
rezonanční frekvenci danou Thomsonovým vzorcem: 

Oscilátor LC – indukčně vázaný. 



Oscilátory I Oscilátor LC - Hartleyův 



Oscilátory I Oscilátor LC - Colpittsův 



Oscilátory I Oscilátor LC - Clappův 



Oscilátory I LC oscilátory – frekvenční stabilita. 



Oscilátory I Oscilátory řízené krystalem. 



Oscilátory I Oscilátory řízené krystalem - Clapp. 



Oscilátory I Oscilátor řízený krystalem. 



Oscilátory I Oscilátor LC s tunelovou diodou. 

V-A charakteristika tunelové diody a funkční schéma oscilátoru. 
Pracovní bod P zvolíme uprostřed záporné charakteristiky pomocí 
potenciometru R.  Záporný dynamický odpor pomáhá udržovat amplitudu 
signálu oscilátoru.Výhodou je jednoduchost zapojení. 



 Literatura a použité zdroje: 
 Elektronika I, Miloslav Bezděk, 2002, ISBN – 80-7032-171-4, str. 213 – 

226 
 Elektronika I , Jan Kesl, BEN Praha 2003, ISBN  80-7300-074-1, 

str.104- 112. 
 http://www.alzat.szm.com/Oscilat/vznikkmi/vznikkmi.htm 
 Autorem materiálů, pokud není uvedeno jinak, je vlastní tvorba autora. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oscilátory I 
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