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Rys. 1.

WystÍpowanie jittera (zak³ÛceÒ
fazowych) jest powaønym proble-
mem w†po³¹czeniach dwu lub
wiÍcej urz¹dzeÒ audio. Jest spo-
wodowany niestarannie zaprojek-
towanymi oscylatorami w†sprzÍcie
nagrywaj¹cym gdy dzia³a w†trybie
podporz¹dkowanym (slave), to jest

Bardzo stabilny oscylator
dla cyfrowej fonii

gdy odtwarza zegar systemowy
sprzÍtu ürÛd³owego za poúrednic-
twem pÍtli fazowej (PLL).
Oscylator stabilny moøe byÊ

wykorzystany do zast¹pienia
kiepskich oscylatorÛw albo jako
wysokiej klasy oscylator nadrzÍd-
ny (master). W†prototypie nie
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wykryto przesuniÍcia czÍstotli-
woúci we wszystkich warunkach
pracy.
W†porÛwnaniu ze zwyk³ymi

konstrukcjami, omawiany oscyla-
tor wykazuje nastÍpuj¹ce zalety:
- Kwarc pracuje w†trybie szerego-
wym zamiast, jak zazwyczaj,
w†rÛwnoleg³ym, poniewaø rezys-
tancja kwarcu na czÍstotliwoúci
rezonansowej jest minimalna,
natomiast rezystancje zewnÍtrz-
ne nie wp³ywaj¹ znacz¹co na
dobroÊ Q.

- StabilnoúÊ jest polepszona wsku-
tek zastosowania dodatkowego
obwodu LC (L1-C1-C3), dostro-
jonego do czÍstotliwoúci podsta-
wowej.

- Kwarc jest zbocznikowany in-
dukcyjnoúci¹ w celu kompensa-
cji jego pasoøytniczej pojemnoú-
ci rÛwnoleg³ej. IndukcyjnoúÊ ta
zwiera rÛwnieø zak³Ûcenia nis-
kich czÍstotliwoúci. WartoúÊ in-
dukcyjnoúci jest krytyczna, ale
moøe byÊ okreúlona empirycz-
nie.

- W†trybie podporz¹dkowanym
oscylator jest odstrajany warak-
torem D1, ktÛry jest czÍúci¹
zewnÍtrznej pÍtli fazowej. Przy
zastosowanym waraktorze, ktÛ-
rego pojemnoúÊ zmienia siÍ od
4..50pF, przy przy³oøeniu na-
piÍÊ 1..25V, czÍstotliwoúÊ moøe
byÊ p r z e sun i Í t a o † oko ³ o
±150ppm. Poniewaø nawet ma-
³e zak³Ûcenia sygna³u powoduj¹

ca³kiem duøe zmiany pojemnoú-
ci, pojemnoúÊ powinna byÊ
utrzymywana jak najbliøej po-
ø¹danej, poprzez wybÛr warak-
tora rÛønicowego albo poprzez
w³¹czenie szeregowo z†nim
mniejszego kondensatora. Gdy
oscylator jest wykorzystywany
jako ìmasterî, gdzie najløejszy
jitter jest zauwaøalny, waraktor
jest zastÍpowany sta³ym kon-
densatorem. Urz¹dzenie, z†ktÛ-
rym jest stosowany, musi byÊ
przystosowane do pracy ìgen-
lockî, czyli musi mieÊ oddziel-
ne wejúcie zegara.
Na schemacie oscylatora moøna

zauwaøyÊ kilka dodatkowych za-
biegÛw. Wiele uwagi poúwiÍcono
odsprzÍøeniu linii zasilania. Po-
nadto, uk³ady oscylatora i†bufora
maj¹ oddzielne linie zasilaj¹ce,
zapewniaj¹ce wolny od zak³ÛceÒ
przebieg oscylacji. Zegar jest bu-
forowany przez trzy stopnie IC1.
Pierwszy stopieÒ, IC1a, jest w³¹-
czony jako wzmacniacz o†ma³ym
wzmocnieniu. Zbyt duøe wzmoc-
nienie mog³oby powodowaÊ sprzÍ-
ganie zwrotne harmonicznych do
oscylatora. Sygna³ zegara jest do-
stÍpny na wyjúciu poprzez R15.
Dioda D2 z rezystorem R11 za-
pewniaj¹, øe wyjúcie ostatniego
bufora jest w†stanie wysokim,
gdy oscylator jest wy³¹czony. Ta-
kie po³¹czenie umoøliwia do³¹cze-
nie poprzez bramkÍ AND lub
NAND kilku oscylatorÛw, dostar-
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czaj¹cych rÛønych czÍstotliwoúci,
do jednej linii zegara. Odpowied-
ni oscylator jest aktywowany po-
przez przy³oøenie do niego napiÍ-
cia 6,5V.
Elementy R7, R8 i†C9 naleø¹

do obwodu pÍtli fazowej, co
okreúla ich wartoúci. Tranzystory
do montaøu powierzchniowego
(SMD) T1 i†T2 mog¹ byÊ zast¹-
pione standardowymi tranzystora-
mi typu BF494.
ZaleønoúÊ pomiÍdzy czÍstotli-

woúci¹ prÛbkowania fsa, czÍstotli-
woúci¹ kwarcu fc i†C2 w†pF, jest
nastÍpuj¹ca:

fsa fc C2
32 12,288 47
38 14,592 27
44,1 16,9344 15
48 18,432 10

Jeúli oscylator nie dzia³a wsku-
tek niew³aúciwej wartoúci induk-
cyjnoúci L1, pojemnoúÊ rÛwnoleg-
³a moøe byÊ dobrana poprzez
zmianÍ wartoúci C3. Moøe byÊ
rÛwnieø konieczna zmiana wartoú-
ci C2.
Trymerem C7 uzyskuje siÍ na-

piÍcie Uvar przy pracy pÍtli fa-
zowej. Kondensator Cx rozszerza
w†dÛ³ nominalny zakres czÍstot-
liwoúci oscylacji. Kompletny os-
cylator najlepiej umieúciÊ w†ma³ej
obudowie z†bia³ej (cynowanej) bla-
chy.
[Gottschalk − 974106]


