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56. Oscilatoare armonice

Oscilatoare RC

1. Scopul lucrării experimentale
Scopul lucrării experimentale constă în studierea funcţionării a două tipuri
de oscilatoare RC; oscilator RC cu trei celule de defazaj cu amplificator cu
tranzistoare şi oscilator cu reţea Wien, cu amplificator operaţional, la care se vor
verifica condiţiile de amorsare a oscilaţiilor şi se vor determina amplitudinea şi
frecvenţa oscilaţiilor pentru diferite condiţii de funcţionare.

2. Noţiuni teoretice
Oscilatoarele armonice RC se pot realiza cu circuite cu reacţie pozitivă,
conform fig. (7.1).
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Pentru amorsarea şi întreţinerea oscilaţiilor este necesară îndeplinirea
condiţiei lui Barkhausen:
(7.1)
Relaţia (7.1) trebuie îndeplinită atât în fază cât şi în modul. Din condiţia de
fază rezulta:
r  A  1

 r   A  0 sau 2

(7.2)
se deduce frecvenţa de oscilaţie, iar din condiţia de amplitudine :
(7.3)
A  r  1
se deduce condiţia de amorsare a oscilaţiilor.
Condiţia de fază, relatia (7.2), se poate realiza în două moduri:


amplificatorul de bază este de tip inversor, realizează un defazaj de 1800
(  A =1800 ) şi, rezultă că, reţeaua de reacţie trebuie să realizeze un defazaj   =1800
; în acest mod se realizează oscilatoare cu reţea de defazare, trece sus sau trece jos,
cu trei celule de defazare sau cu mai multe;

amplificatorul de bază este de tip neinversor şi se realizează un defazaj nul,
0
de 0 (  A =00 ) şi rezultă   =00; în acest caz, se realizează oscilatoare cu reţele de
fază minimă, care, la acord, asigură semnale la ieşire în fază cu cele de la intrare;
se pot folosi reţele Wien, dublu T, etc.
Schema de principiu a unui oscilator cu reţea de defazare este desenată în
fig. (7.3), în care amplificatorul, de tip inversor, poate fi realizat cu tranzistoare.
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Presupunând că amplificatorul de bază are impedanţa de intrare foarte mare
( Z int  R ) şi impedanţa de ieşire foarte mică ( Z ies  R )şi că reţeaua de reacţie de
tipul trece sus este formată din trei celule identice, se deduc următoarele relaţii:
- din condiţia ca reţeaua de defazare să realizeze un defazaj de 1800 pe frecvenţa de
oscilaţie, relaţia (7.2), se determină frecvenţa de oscilaţie:
f osc 

1
2CR 6

(7.4)

- din condiţia de amorsare a oscilaţiilor, relaţia (7.3), se obţine condiţia:
A  29
(7.5)
În cazul în care amplificatorul de tensiune are impedanţa de intrare
insuficient de mare şi/sau impedanţa de ieşire insuficient de mică, în relaţiile (7.4)
şi (7.5) se pot introduce termenii de corecţie necesari.
Amplitudinea oscilaţiilor este determinată de limitarea prin intrarea în
saturaţie sau în blocare a tranzistoarelor amplificatorului de bază, mai precis a
tranzistorului care lucrează la nivel mare. În cazul schemei amplificatorului din fig.
(7.6), limitarea amplitudinii oscilaţiilor se produce pe tranzistorul T3 . În fig. (7.4)

sunt reprezentate situaţiile posibile de limitare a amplitudinii de oscilaţie în funcţie
de poziţia punctului static de funcţionare a tranzistorului T3 (pentru comparare, s-a
presupus că dreptele de funcţionare dinamică au aceeaşi pantă cu cea a dreptei de
funcţionare statică şi nu se modifică).
Aşa cum se vede din fig. (7.4), limitarea amplitudinii se produce prin
intrarea în blocare a tranzistorului T3 al amplificatorului într-un interval mic de
timp din perioada semnalului (în cazul în care punctul de funcţionare ocupă
poziţia M 1 ), prin intrarea acestuia în saturaţie (în cazul în care punctul de
funcţionare ocupă poziţia M 2 ) sau prin intrarea simultană în saturaţie şi în blocare
(când punctul static de funcţionare ocupă poziţia M 3 ).
Având în vedere selectivitatea redusă a reţelelor RC în comparaţie cu cea a
reţelelor LC, forma de undă nu este sinusoidală decât la limita de amorsare a
oscilaţiilor; pe măsură ce se intră în neliniarităţile amplificatorului, formele de
undă sunt distorsionate iar frecvenţa de oscilaţie scade sub frecvenţa de acord a
reţelei de reacţie.

Pentru oscilatorul cu reţea Wien, schema de principiu este reprezentată în
fig. (7.5).
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Scriind condiţia lui Barkhausen pentru cazul în care amplificatorul este
caracterizat prin Z int  R2 şi Z ies  R1 , se obţin relaţiile:
f osc 

1
2 R1R2C1C2

(7.6)

R1 C 2

R2 C1

(7.7)

A  1

Dacă sunt îndeplinite condiţiile: R1  R2  R şi C1  C2  C , se pot utiliza şi
relaţiile:
f osc 

1
; A3
2RC

(7.8)

Amplificatorul de bază este de tip neinversor, cu amplificare de tensiune
redusă. Neidealităţile amplificatorului de bază pot fi luate în consideraţie la
deducerea relaţiilor (7.6) şi (7.7).
În cazul schemei din fig. (7.7), limitarea amplitudinii oscilaţiilor se face prin
micşorarea amplificării de tensiune obţinute prin deschiderea diodei D din reţeaua
de reacţie (pentru performanţe mai bune, se foloseşte încă o diodă ce funcţionează
pe cealaltă semialternanţă a semnalului de ieşire).
Se remarcă faptul că, dacă amplificarea amplificatorului de bază este la
limita de îndeplinire a condiţiei (7.3), amorsarea oscilaţiilor se produce lent,
amplitudinea acestora crescând, de la valoarea 0 la valoarea finală, U osc , care
asigură amplificarea medie ce satisface condiţia (7.3).
Forma de undă a tensiune obţinute la ieşirea oscilatorului de bază are un
grad de distorsiuni cu atât mai mic cu cât amplificarea amplificatorului de bază
este mai aproape (dar mai mare) de valoarea care satisface condiţia (7.3), respectiv
(7.7), în cazul oscilatorului cu reţea Wien.
Pentru circuitul din fig. (7.7), amplificatorul de bază este realizat cu un
amplificator operaţional şi are amplificarea :
R
R 
dependentă atât de R cât şi de R .
A  1

(7.9)

3. Desfăşurarea lucrării experimentale
Se identifică circuitul din fig. (7.6), cu ajutorul căruia se poate realiza un
oscilator cu reţea de defazare trece sus. Amplificatorul de bază este realizat cu trei
tranzistoare cuplate direct, cu reacţii negative locale atât pe curent continuu cât şi
pe curent alternativ (pentru a realiza o independenţă a amplificării de tensiune de
punctele statice de funcţionare); intrarea amplificatorului de bază este de
impedanţă mărită, prin bootstraparea circuitului de polarizare.
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Cu ajutorul potenţiometrului P1 , amplificarea de tensiune relativă la borna de
ieşire a amplificatorului (borna 4) va fi cuprinsă între –25 şi –40 (valori
aproximative); cu ajutorul potenţiometrului P2 se reglează poziţia punctului static
de funcţionare al tranzistorului T3 , ceea ce va determina limitarea amplitudinii
oscilaţiilor prin intrarea acestui tranzistor în saturaţie, în blocare sau, simultan, atât
în saturaţie cât şi în blocare.
Se alimentează circuitul cu EC = 12V (la borna 2) şi se măsoară punctele
statice de funcţionare ale tranzistoarelor. Se calculează valorile limită ale
amplificării de tensiune a amplificatorului de bază, pentru cele două valori extreme
ale potenţiometrului P1 , cu relaţii aproximative.
Se consideră la intrarea circuitului de defazare (borna 5) un generator de
frecventă variabilă şi de valoare eficace 1V şi se măsoară caracteristica de transfer
a reţelei de defazare. Se determină frecvenţa la care reţeaua de defazare asigură un

defazaj de 1800 cu ajutorul figurilor Lissajous. Se trasează grafic caracteristica de
transfer şi se determină factorul de calitate al circuitului, precum şi atenuarea la
frecvenţa de acord. Se vor verifica relaţiile (4) şi (5) pentru frecvenţa de oscilaţie şi
pentru atenuarea la frecvenţa de acord.
Se aplică, la borna 3, un generator de semnal sinusoidal cu amplitudinea
reglabilă U 1 şi cu frecvenţa de acord a reţelei de reacţie. Se reglează potenţiometrul
P1 pe valoarea maximă (amplificare de tensiune maximă) şi se reglează
potenţiometrul P2 astfel încât punctul static de funcţionare al tranzistorului T3 să se
afle la mijlocul plajei dinamice maxime (la mărirea tensiunii de intrare, limitarea
tensiunii de ieşire să se producă simultan sus şi jos), când U CE 3  U R .
c3

Se va ridica curba A  A(U 1 ) , măsurând amplificarea de tensiunepentru
diferite valori ale tensiunii de intrare aplicate la intrare, la borna 3.
Pentru o amplificare egală, în modul, cu atenuarea de la frecvenţa de acord a
reţelei de reacţie, se determină amplitudinea de oscilaţie, U osc .
Se repetă măsurătorile şi determinările pentru o poziţie intermediară a
potenţiometrului P1 ( dar cu A  29 ); se constată că noua valoare a amplitudinii de
 , va fi diferită de valoarea U osc , determinată anterior; se va justifica
oscilaţie , U osc
acest lucru.
Se reglează potenţiometrul P2 astfel încât punctul static de funcţionare al
tranzistorului T3 să se afle la jumătatea plajei dinamice. Se conectează intrarea
reţelei de reacţie la ieşirea amplificatorului şi se reglează potenţiometrul P1 (în
sensul măririi amplificării de tensiune) până la apariţia oscilaţiilor. Se vizualizează
forma de undă de la ieşirea circuitului şi se măsoară frecvenţa de oscilaţie cu un
frecvenţmetru numeric sau pe osciloscop, cu ajutorul figurilor Lissajous.
Se măreşte amplificarea de tensiune şi se constată deformarea formei de
undă de la ieşire; pentru P1 = P1 max , se măsoară frecvenţa de oscilaţie.
Se compară valorile măsurate cu cele calculate cu relaţia (4) şi cu frecvenţa
de acord a circuitului de reacţie măsurată la punctul 2; se măsoară amplitudinea de

oscilaţie şi se compară cu valoarea determinată la punctul 2 pentru poziţii similare
ale potenţiometrelor P1 şi P2 .
Se studiază efectul distorsiunilor asupra frecvenţei de oscilaţie. Pentru
aceasta, se aduce potenţiometrul P2 pe poziţia maximă şi apoi minimă, iar
potenţiometrul P1 se menţine la o valoare ce asigură întrţinerea oscilaţiilor. Se
completează tabelul 1 măsurând frecvenţele de oscilaţie pentru limitare sus,
limitare jos şi limitare bilaterală, determinând şi abaterea relativă a frecvenţei de
oscilaţie faţă de frecvenţa de acord a reţelei de reacţie a oscilatorului.
Se vizualizează caracteristica dinamică a circuitului aplicând pe plăcile
orizontale ale osciloscopului tensiunea de la borna 5 (tensiunea de pe colectorul
tranzistorului de ieşire al amplificatorului de bază) şi pe plăcile verticale o tensiune
proporţională cu curentul de colector al tranzistorului T3 , I c 3 , culeasă de pe
rezistenţa R3 (la borna 6, pe curent alternativ).
Potenţiometrul P1 va fi pe poziţia maximă şi se va studia efectul poziţiei
punctului static de funcţionare al tranzistorului T3 (modificând potenţiometrul P2
asupra caracteristicii dinamice) şi se va deduce amplitudinea de oscilaţie pentru
poziţiile extreme ale potenţiometrului P2 ; se vor face corelaţii cu rezultatele
obţinute la punctul 4.
Se identifică circuitul din fig.7 cu ajutorul căruia se poate realiza un oscilator
cu reţea Wien. Circuitul se alimentează cu +12V (la borna 2) şi cu –12V (la borna
3). Potenţiometrul P1 se foloseşte la modificarea amplificării amplificatorului de
bază (în jurul valorii 3, pentru amorsarea oscilaţiilor). Dioda D se deschide când
tensiunea la ieşire ia o valoare mare şi produce micşorarea rezistenţei de reacţie
negativă a circuitului şi, deci, şi a amplificării de tensiune, ceea ce va produce
limitarea amplitudinii oscilaţiilor; amplitudinea oscilaţiilor se poate regla cu
ajutorul potenţiometrului P2 .
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Se aplică la borna 6 semnal sinusoidal de valoare eficace fixă (1V) şi de
frecvenţă variabilă. Se trasează caracteristica de frecvenţă a reţelei de reacţie Wien,
măsurând tensiunea de ieşire a circuitului, la borna 4, pentru diferite frecvenţe.
Se determină frecvenţa de acord (o măsurare mai precisă se poate face cu
ajutorul figurilor Lissajous, având în vedere defazajul dintre intrare şi ieşire) şi
factorul de calitate al circuitului; se determină atenuarea la frecvenţa de acord şi se
justifică de ce diferă valoarea dată de relaţia ( 6 ).
Se conectează împreună bornele 5 şi 7; la borna 4 a amplificatorului de bază
se aplică un generator de tensiune cu frecvenţă egală cu frecvenţa de acord a reţelei
de reacţie şi cu amplitudine reglabilă. Pentru cele două poziţii extreme ale
potenţiometrului P2 şi cu rezistenţa R  de valoare minimă se trasează dependenţa
amplificării de tensiune, A , de amplitudinea de oscilaţie, U osc , pentru fiecare caz în
parte.
Se repetă măsurătoarea pentru cazul în care bornele 5 şi 7 sunt deconectate (
în acest caz, limitarea amplificării de tensiune se face prin intrarea amplificatorului
operaţional în zonele de limitare, determinate de sursele de alimentare).
Cu bornele 5 şi 7 conectate, se cuplează circuitul de reacţie la ieşirea
amplificatorului de bază ( bornele 5 şi 6 conectate împreună). Pentru P2 la capătul
A , se reglează potenţiometrul P1 până la apariţia oscilaţiilor; se măsoară frecvenţa
de oscilaţie (cu un frecvenţmetru numeric sau cu ajutorul figurilor Lissajous)
precum şi amplitudinea de oscilaţie. Se verifică relaţia ( 6 ).
Se repetă când cursorul potenţiometrului P2 este la celălalt capăt.

Se compară rezultatele măsurătorilor între ele şi cu cele obţinute la punctele
precedente.
Se deconectează circuitul de reglare automată a amplitudinii de oscilaţie şi,
pentru potenţiometrul P2 la valoarea maximă, se vizualizează forma de undă la
ieşirea circuitului măsurând frecvenţa de oscilaţie şi amplitudinea oscilaţiilor.
Se repetă punctele 10 şi 11 în cazul în care tensiunile de alimentare ale
amplificatorului operaţional se modifică la ±15 V.
În condiţii normale de funcţionare, se aduce potenţiometrul P1 la valoarea
minimă caresă asigure întreţinerea oscilaţiilor. Se întrerup oscilaţiile (de exemplu,
prin scurtcircuitarea bornei 4 la masă) şi se vizualizează pe osciloscop (pe o bază
de timp lentă) modul de amorsare a oscilaţiilor. Se desenează forma de undă
(înfăşurătoarea oscilaţiilor).
Să se arate cum intervin rezistenţele de intrare şi de ieşire ale celor două
amplificatoare de bază în relaţiile de calcul ale frecvenţelor de oscilaţie şi
amplificărilor necesare pentru amorsarea oscilaţiilor şi de ce diferă formele de
undă de la intrarea reţelelor de reacţie în cazul funcţionării oscilatorului cu semnal
de ieşire distorsionat; să se compare cele două oscilatoare prin prisma
măsurătorilor efectuate.
Să se deseneze alte circuite de alimentare a amplitudinii de oscilaţie pentru
oscilatorul cu reţea Wien cu amplificator operaţional.

