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M-1110A - OSCILADORES

1. Objetivos

Estudar os conceitos básicos dos principais osciladores.

2. Introdução Teórica

2.1. Osciladores Senoidais

Para que ocorra oscilação o circuito deve obedecer as condições: 

•   Realimentação positiva: o sinal de realimentação deve voltar em fase com o sinal de      

    entrada.

•   O ganho de voltagem global do circuito deve ser maior do que 1: o ganho do amplifi cador      

    deve ser sufi ciente para superar as perdas associadas com qualquer rede de realimen-      

    tação seletiva em relação à freqüência.

2.1.1. Oscilador por Deslocamento de Fase

Figura 1: Rede Progressiva.

Figura 2: Ponte Wien.

Ganho mínimo para se manter a oscilação: Av = 1 + C1/C2 + R2/R1

Com C1 = C2 e R1 = R2 -- Av = 3.

Frequência em que o deslocamento de fase é zero: f= 1/2π * RAIZ(C1*C2*R1*R2)

Se C1=C2 e R1=R2, f= 1/ 2πRC



4

2.1.2. Oscilador a Cristal

Figura 3: Oscilador a Cristal - Exemplo de Circuito.

Fatia de Quartzo que vibra quando uma tensão é aplicada (efeito piezoelétrico).

A frequência de oscilação é determinada pelo corte do cristal e seu tamanho físico.

As freqüências vão de 100kHz a 20MHz (modo fundamental) e 20MHz a 100MHz no sobre-

tom, ou seja, com harmônicos.

2.1.3 Oscilador Colpitts

Figura 4: Oscilador Colpitts - Exemplos de Circuitos.
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Para o circuito com amplifi cador operacional, seguem abaixo as equações:

Desta forma, Rf é escolhido para manter a condição:

2.1.4. Oscilador Hartley

Figura 5: Oscilador Harley - Exemplos de Circuitos.
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Para o oscilador com amplifi cador operacional, seguem abaixo as equações:

3. Experiência 1: Oscilador por Deslocamento de Fase 

3.1. Objetivos

1. Medir experimentalmente a frequência de oscilação de um oscilador por Deslocamento 

de Fase

3.2. Material Usado

1 Osciloscópio de dois canais

1 Placa 1110A

Cabos para conexões
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3.3. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito abaixo:

Figura : Oscilador por deslocamento de fase – circuito 1

2. Com o osciloscópio verifi que a forma de onda na saída do circuito. Meça o período e 

calcule a freqüência, anote.

  _________

 _________
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3. Calcule a freqüência por:

  _________

4. Repita o item 2 efetuando as modifi cações indicadas na fi gura

Figura : Oscilador por deslocamento de fase – circuito 2
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 _________

 _________

  _________

5. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas e observações.

4. Experiência 2: Oscilador Colpitts 

4.1. Objetivos

1. Medir experimentalmente a frequência de oscilação de um oscilador Colpitts comparan-

do com o valor teórico.

4.2. Material Usado

1 Osciloscópio de dois canais

1 Placa 1110A

Cabos para conexões

4.3. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito abaixo na placa 1110.

Figura: oscilador Colppits parte experimental - circuito 1
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3. Com o osciloscópio verifi que a forma de onda na saída do circuito e meça o período, 

calculando em seguida a frequência.

 _________

_________

4. Sabendo que a frequência teórica é dada por:

onde C1=C15=10nF e C2=C18=10nF e L=L3=100µH

calcule a frequência de oscilação do circuito e compare com a frequência obtida experimen-

talmente

 =  _________
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5. Repita os itens anteriores considerando L=L2+L3.

Figura: oscilador Colppits parte experimental - circuito 2

  _________

  _________
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 =  _________

6. Escreva as suas conclusões baseado nas medida se observações.

5. Experiência 3: Oscilador a Cristal

5.1. Objetivos

1. Medir experimentalmente a frequência de oscilação de um oscilador a cristal.

5.2. Material Usado

1 Osciloscópio de dois canais

1 Placa 1110A

Cabos para conexões

5.3. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura abaixo na placa 1110A

Figura : Oscilador a cristal
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2. Com o osciloscópio verifi que a forma de onda na saída do circuito e meça o período a 

frequência.

 _________

 = _________

3. Anote a frequência do cristal e compare com o valor determinado a partir da medida do 

período.

 _________
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6. Experiência 4: Oscilador Hartley

6.1. Objetivos

1. Medir experimentalmente a frequência de oscilação de um oscilador Hartley.

6.2. Material Usado

1 Osciloscópio de dois canais

1 Placa 1110A

Cabos para conexões

6.3. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito abaixo:

Figura: Oscilador Hartley – circuito 1

2. Com o osciloscópio verifi que a forma de onda na saída do circuito.
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 _________

 _________

3. Calcule a frequência de oscilação pela expressão a seguir.

  _________

Nesta expressão (L1+L2) é a soma das indutâncias do indutor com a tomada central.

4. Compare os valores medidos e teórico.

5. Adicione em paralelo ao capacitor C17 de 330pF o capacitor C19 de 470pF, e repita os 

itens anteriores.
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Figura: Oscilador Hartley – circuito 2

 _________

 _________

6. A partir das medidas e observações escreva as suas conclusões.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 03

Data da Emissão: 15.06.2010
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