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3.3.3

Oscilátory

Oscilátor je elektronický aktivní obvod, který je schopen samostatnì generovat elektrický
signál. V dalím se struènì zmíníme pouze o vysokofrekvenèních a mikrovlnných sinusových oscilátorech, vyuívaných v radioelektronice jako zdroje nosných vln vysílaèù, zdroje
heterodynních signálù v superheterodynních pøijímaèích apod. Takové oscilátory je moné
dìlit z hlediska principu jejich èinnosti do dvou základních skupin.
Do prvé z nich náleejí oscilátory se zpìtnou vazbou, zjednoduenì znázornìné
na obr. 3.43a. Jejich základem je zesilovaè, z jeho výstupu je zavedena na vstup kladná
zpìtná vazba. Tyto oscilátory se uplatòují hlavnì v nízkofrekvenèní a ve vysokofrekvenèní
oblasti, kde toti lze jetì zanedbávat parazitní obvodové prvky a díky tomu je moné realizovat zpìtnovazební obvody s pøesnì definovanými vlastnostmi.
Druhou skupinou jsou oscilátory se záporným odporem, nazývané také oscilátory reflexní
(obr. 3.43b). Aktivním prvkem je zde jednobran (dvojpól), jeho impedance obsahuje zápornou èinnou sloku 5L  . K jeho svorkám je pøipojen vnìjí rezonanèní obvod, urèující
frekvenci oscilací. Aktivním prvkem mùe být napøíklad tunelová dioda TD, stejnosmìrnì
polarizovaná do oblasti záporného vnitøního odporu. Jako aktivní jednobran vak lze také vyuít vstupní bránu tranzistoru, který toti mùe mít pøi vhodné výstupní zátìi, nebo pøi vhodné
lokální zpìtné vazbì, rovnì záporný vstupní odpor. Reflexní oscilátory jsou pouitelné
pøi libovolných frekvencích. Hlavní uplatnìní ale mají ve vysokofrekvenèní a v mikrovlnné
oblasti, kde je jejich realizace ménì nároèná, ne realizace oscilátorù se zpìtnou vazbou.
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Obr. 3.43
Základní princip oscilátorù: a) se zpìtnou vazbou; b) se záporným odporem (reflexního
typu); c) aktivní jednobrany pro oscilátory reflexního typu (tunelová dioda TD a tranzistor
se sériovou zpìtnou vazbou na impedanci Zz)

Základní parametry oscilátorù
Oscilátory a jiné zdroje periodických signálù, pouívané v radioelektronice, jsou charakterizovány tøemi základními parametry. Je to stabilita frekvence, pøesnost frekvence a fázový
um. Stabilita frekvence je obecnì definována jako míra její zmìny s èasem. U uvaovaných
polovodièových zdrojù signálù je definována dlouhodobá stabilita a krátkodobá stabilita.
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Dlouhodobá stabilita 6I je urèena maximální odchylkou %IPD[ skuteèné frekvence od nominální hodnoty IR , která se uvauje bìhem dostateènì dlouhého èasového intervalu
( %W   sekunda); je závislá pøedevím na okolní teplotì a dalích fyzikálních parametrech daného prostøedí. Krátkodobá stabilita je odchylka frekvence uvaovaná v relativnì
krátkém èasovém intervalu ( %W   sekunda), která je zpùsobena nejrùznìjími náhodnými vlivy (umem obvodù oscilátoru ap.). Dlouhodobá stabilita 6I se èíselnì se vyjadøuje
nejvìtí relativní zmìnou frekvence %IPD[  I oproti referenèní (jmenovité) hodnotì I ,
uvaovanou za urèitý èasový interval %W, napøíklad za 1 minutu, 1 hodinu, 1 den atd. Pøesnost frekvence 3I se vyjadøuje pomìrnou odchylkou %IS  I prùmìrné hodnoty frekvence
fp, uvaovanou opìt za urèitý èasový interval %W, od referenèní hodnoty IR . Pøesnost je charakterizována systematickou a náhodnou chybou; èím jsou tyto chyby mení, tím je pøesnost
vìtí. Pøesnost vztaená pouze k systematické chybì se nìkdy nazývá správnost. Význam
uvedených pojmù nám objasòují obr. 3.44a,b, znázoròující závislost okamité hodnoty frekvence urèitého zdroje napø. sinusového signálu na èase. První prùbìh (obr. 3.44a) odpovídá
zdroji, který má malou stabilitu avak velkou pøesnost; na druhém obrázku (obr. 3.44b) je
naopak prùbìh charakterizující zdroj s velkou stabilitou a malou pøesností (v tomto pøípadì
s velkou systematickou chybou).
Krátkodobá stabilita zdrojù signálu úzce souvisí s jejich umem. Na obr. 3.44c je èasový
prùbìh ideálního sinusového signálu a také signálu reálného, vyskytující se v praxi. U reálného prùbìhu dochází k náhodným fluktuacím amplitudy, oznaèovaným jako amplitudový
um. Kromì toho se zde objevuje i fázový um, co jsou fluktuace fáze, projevující
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Obr. 3.44
Signál generovaný zdrojem: a) s malou stabilitou a velkou pøesností; b) s velkou stabilitou
a malou pøesností; c) d) k vysvìtlení pojmù amplitudový a fázový um
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se ve fluktuacích prùchodù signálu nulou okolo jmenovité hodnoty. Amplitudový um je
u vìtiny zdrojù signálù zanedbatelný, avak fázový um mùe být velmi intenzivní. Pøi jeho
hodnocení vycházíme ze zobrazení signálu ve frekvenèní oblasti. Takové zobrazení lze v praxi
získat pomocí spektrálního analyzátoru, jeho typický prùbìh je na obr. 3.44d. Jeliko zobrazené spektrum je soumìrné vùèi generované vlnì, staèí z nìho zkoumat jediné postranní
pásmo. Tzv. fázový um SSB je potom definován jako pomìr B IP umového výkonu 366%
pùsobícího uvnitø frekvenèního intervalu o íøce 1 Hz ve vzdálenosti IP od nosné vlny,
ku celkovému výkonu nosné 36, tedy
B IP 

366%

36

nebo v decibelech

B IP < G%F+] >   ORJ

366%
.
36

(3.83)

Symbol dBc/Hz zde znaèí decibely vztaené vùèi nosné vlnì (c = carrier), velièina IP je
ofsetová frekvence.
Fázový um je jedním z nejdùleitìjích parametrù vf a mikrovlnných zdrojù signálù. Jeho
vysoká úroveò mùe napøíklad u analogových komunikaèních systémù znaènì zhorit umové
èíslo pøijímaèù, a to tím, e se um místního oscilátoru pøímo pøenáí do mezifrekvenèního
pásma; u èíslicových komunikaèních systémù ve svých dùsledcích zvìtuje chybovost.
U spektrálních analyzátorù, selektivních mikrovoltmetrù a podobných mìøicích pøístrojù fázový um zmenuje jejich dynamický rozsah a rozliovací schopnost. Problematice zdrojù signálù
s malým fázovým umem a tedy s velkou spektrální èistotou je proto vìnována v moderní radioelektronice velká pozornost.

Oscilátory LC se zpìtnou vazbou
Na obr. 3.45b,c,d jsou znázornìna nejèastìjí zapojení zpìtnovazebních tranzistorových
vysokofrekvenèních oscilátorù LC, skládajících se ze zesilovacího tranzistoru a pasivního
obvodu pro vytváøení kladné zpìtné vazby. Vechna uvedená zapojení mají stejnou topologickou strukturu, oznaèovanou jako trojbodová, která je u vysokofrekvenèních oscilátorù
èasto pouívána. Z obr. 3.43a vyplývá, e v pøípadì zesilovaèe obracejícího fázi zesilovaného signálu o 180°, musí zpìtnovazební obvod poskytovat na svém výstupu napìtí, které je
rovnì o 180° fázovì posunuto vùèi jeho vstupnímu napìtí; potom celkový fázový posuv
v uzavøené smyèce zpìtné vazby je 360°. Tuto funkci vak mùe plnit paralelní ladìný obvod LC ve stavu rezonance, uzemnìný na své kapacitní odboèce, tak jak ukazuje obr. 3.45a;
alternativní zapojení pak vyuívá obvodu LC, který je uzemnìn na induktivní odboèce.
Na obr. 3.45b je Colpittsùv oscilátor, s bipolárním tranzistorem v zapojení se spoleèným
emitorem SE, které obrací fázi procházejícího signálu o 180°. Zpìtnovazební napìtí pøivádìné na vstup tranzistoru z jednoho konce rezonanèního obvodu s uzemnìnou kapacitní
odboèkou je vak rovnì v protifázi s napìtím na druhém konci tohoto obvodu, tj. na výstupu tranzistoru. Zpìtná vazba pøes celou smyèku je tedy kladná a pøi dostateèném zesílení
tranzistoru vede k oscilacím. Na obr. 3.45c je Hartleyùv oscilátor, který se lií od pøedchozího jen tím, e u rezonanèního obvodu je uzemnìna induktivní odboèka. Na obr. 3.45d je
Clappùv oscilátor, u nìho je indukènost rezonanèního obvodu zastoupena sériovým rezo-
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nanèním obvodem LC. Oscilaèní frekvence je ve skuteènosti nepatrnì vyí ne rezonanèní
frekvence tohoto obvodu; ten se potom chová jako indukènost s vysokou jakostí, zaruèující
lepí frekvenèní stabilitu.
Oscilátory z obr. 3.45b,c,d se vyznaèují pomìrnì malou relativní stabilitou frekvence
%IPD[  I, øádu 103 a 104/1 hod. Podstatnì lepí jsou oscilátory stabilizované krystalovým
rezonátorem. Tak napøíklad u oscilátoru podle obr. 3.44e pracuje rezonátor v reimu sériové
rezonance a tedy toto zapojení je v podstatì oscilátorem Clappovým. Díky velkému èiniteli
jakosti rezonátoru (Q = 105...106) je vak zde moné dosáhnout stability frekvence cca 106
a 107/1 hod, pøi tepelnì stabilizovaném (termostatovaném) reimu potom a 109/ 1 hod.
Skuteèná zapojení uvaovaných oscilátorù je jetì nutné doplnit obvody pro stejnosmìrné
napájení kolektoru a pro získávání stejnosmìrného pøedpìtí báze (nebo u tranzistorù FET
hradla) oscilaèního tranzistoru. Rozíøené je zejména samoèinné pøedpìtí, jeho podstata je
znázornìna na obr. 3.45f. To vzniká prùchodem pulzù oscilaèního proudu usmìròující diodou bázeemitor, polarizovanou pøi kladných pièkách oscilaèního napìtí do propustného
smìru. Proudové impulzy jsou filtrovány èlenem RC, který po zbytek periody udruje na hradle
záporné pøedpìtí. Automatické pøedpìtí usnadòuje poèáteèní nasazení oscilací, nebo
v okamiku zapnutí je tranzistor bez pøedpìtí a tedy má zpravidla maximální zesílení.
Exaktní poèetní metody zkoumání oscilátorù uvaují tyto obvody jako nelineární systémy,
charakterizované napø. soustavou nelineárních diferenciálních rovnic. Øeení této soustavy
je vak obtíné. Proto se v technické praxi uplatòují i rùzné linearizované postupy, vycházea)
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Obr. 3.45
Základní zapojení vysokofrekvenèních trojbodových oscilátorù LC: a) ladìný obvod LC,
pùsobící v rezonanci jako fázový invertor (180°); b) oscilátor Colpittsùv; c) oscilátor
Hartleyùv; d) oscilátor Clappùv; e) oscilátor stabilizovaný piezokrystalovým rezonátorem;
f) obvod pro samoèinné pøedpìtí oscilátoru LC
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jící z popisu aktivního prvku oscilátoru vhodnými dvojbranovými malosignálovými parametry. Pøitom se postupuje obvykle tak, e se nejprve formulují obecné podmínky oscilací
daného typu oscilátoru a z nich se potom stanoví, pøi známých dvojbranových parametrech
aktivního prvku, jeho hlavní vnìjí pasivní obvodové prvky [10]. Po roce 2000 vak jsou ji
k dispozici èetné poèítaèové programy pro návrh vf a mikrovlnných oscilátorù. Ty nejene
urèí vechny obvodové prvky navrhovaného oscilátoru, ale navíc lze pomocí nich provést
jeho dùkladnou teplotní analýzu a umovou analýzu, vyetøit pøechodové jevy po zapnutí
ap. (viz dále kap. 4 a kap. 5).

Oscilátory se záporným odporem
Na obr. 3.42b je objasnìna podstata oscilátorù se záporným odporem. Pokud je jejich aktivním prvkem bipolární nebo unipolární tranzistor, je moné je reprezentovat obecným
schématem podle obr. 3.46a. Èinná zátì 5 je pøipojena k výstupu aktivního prvku pøes
M; je volena tak, aby byl do odporu
reaktanci ; . Celková impedance zátìe =  5
5 odevzdáván pokud mono co nejvìtí oscilaèní výkon. K nasazení a udrení oscilací
musí aktivní prvek tj. tranzistor T vykazovat na svém vstupu záporný vstupní odpor 5L  .
Toho se nejsnáze dosáhne zavedením lokální zpìtné vazby pomocí kapacity C (obr. 3.46b),
nebo indukènosti L (obr. 3.46c), zaøazené do jeho emitorového pøívodu. Tím se absolutnì
stabilní tranzistor T (s Rolettovým èinitelem stability N  ) pøevede na potenciálnì nestabilní syntetický tranzistor ST (s èinitelem NV  ), který ji má na svém vstupu potøebný
záporný odpor 5L  . Doplnìním tohoto zapojení o vstupní rezonátor s impedancí =, urèující generovanou frekvenci, se potom ji vytvoøí kompletní oscilátor. Je-li tranzistor T
potenciálnì nestabilní ( N  ), není èasto nutné do jeho emitoru zpìtnovazební prvky L nebo
C vùbec vkládat, nebo tento tranzistor vytváøí pøi dané zátìi Z2 vstupní záporný odpor
sám. Exaktní návrh oscilátorù se záporným odporem je obecnì, zejména vak v mikrovlnné
oblasti, znaènì komplikovaný. Pomoci zde opìt mohou vhodné poèítaèové programy CAD.
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Obr. 3.46
a) Obecné zapojení reflexního tranzistorového oscilátoru, s rezonátorem na vstupu
tranzistoru; b) c) lokální zpìtné vazby na kapacitì C resp. na indukènosti L, pøevádìjící
absolutnì stabilní tranzistor T na potenciálnì nestabilní syntetický tranzistor ST, který
vykazuje na svém vstupu záporný vstupní odpor 5L
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3.3.4

Fázový závìs PLL

Fázový závìs PLL (Phase-Lock Loop, tj. fázovì zavìená smyèka) je moderní elektronický
subsystém, který je moné vyuít napøíklad k demodulaci signálù FM, PM ale i AM, dále
k násobení frekvence a k dìlení frekvence, k lineární transpozici frekvence, k pásmové filtraci,
k frekvenèní synchronizaci a k plnìní øady dalích speciálních funkcí v radioelektronických
zaøízeních. Základní principy fázového závìsu byly objeveny ji v roce 1930, avak pro znaènou
obvodovou sloitost se tento systém uplatòoval zpoèátku jen ve speciálních mìøicích zaøízeních. S pøíchodem monolitických integrovaných obvodù v edesátých letech se mu vak otevøela
cesta ke skuteènì irokému vyuití v praxi, nebo zmínìná obvodová sloitost se u monolitické
technologie promítá jen nepodstatnì do výrobní ceny [10], [162], [163].

Základní principy
Na obr. 3.47a je znázornìno základní skupinové schéma zapojení fázového závìsu. Systém obsahuje fázový detektor PD (Phase Detector), dolní propust  oznaèovanou té jako
filtr smyèky LF (Loop Filter) a oscilátor øízený napìtím VCO (Voltage-Controlled Oscillator). Nepøivádí-li se na vstup 1 fázového detektoru ádný vnìjí signál XL , pùsobí na jeho
vstupu 2 pouze referenèní signál XR generovaný v oscilátoru VCO. Na výstupu dolní propusti je potom pøítomné urèité stejnosmìrné napìtí XF (napø. 0 voltù), které se pøivádí jako
øídicí napìtí k oscilátoru VCO. Toto napìtí je konstantní a tedy i oscilátor VCO kmitá na urèité
konstantní frekvenci IR , oznaèované jako vlastní frekvence (free-running frequency). Zavede-li se na vstup 1 fázového detektoru jistý vnìjí signál XL o frekvenci IL , bude se na výstupu
detektoru vytváøet napìtí závislé na rozdílu fází, a pøípadnì i frekvencí obou jeho vstupních
signálù. Toto napìtí pøichází po filtraci dolní propustí na vstup oscilátoru VCO. Ten je jím
pøi splnìní urèitých podmínek pøelaïován tak, a se jeho frekvence i fáze témìø ztotoní
s frekvencí a fází vnìjího signálu, take je potom dosaeno jejich vzájemného závìsu.
Mechanizmus udrení tohoto stavu vak vyaduje, aby na výstupu fázového detektoru bylo
pøítomno urèité nenulové chybové napìtí. Systém tedy pracuje s urèitým fázovým jako
i frekvenèním rozdílem (chybou) mezi obìma uvaovanými signály. Pøi vhodné volbì parametrù jeho dílèích blokù vak mùe být tato chyba velmi malá.
Pøi zkoumání vlastností fázového závìsu je zøejmì úèelné rozliovat dva pracovní reimy
(módy), a sice tzv. reim zachycování tj. dosahování synchronního stavu (acquisition) a dále
reim sledování tj. setrvání v synchronním stavu (tracking). Prvý z tìchto reimù je výraznì
nelineární. Situaci navíc komplikuje um, který mùe doprovázet jak vstupní signál, tak signál oscilátoru VCO. Zmínìné sloité procesy je moné názornì interpretovat zobrazením
vstupního signálu i signálu oscilátoru VCO ve formì fázorù (rotaèních vektorù), jak ukazuje
obr. 3.47b. Vstupní signál zde odpovídá reálné èásti fázoru H[S < MGL W >, rotujícího okamitou úhlovou rychlostí XL W  G'L W  GW , signál oscilátoru VCO je urèen reálnou èástí fázoru
H[S < MGR W > , který rotuje okamitou úhlovou rychlostí XR W  GGR W  GW. Fáze GL W ,
resp. úhlová rychlost XL W fázoru vstupního signálu pøedstavuje obecnì vzato náhodný proces, a to i pøi zanedbání nejrùznìjích umových sloek (takovým náhodným vstupním
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signálem je napø. signál s modulací FM resp. PM pøenáející informaci apod.). Náhodným
procesem je obecnì i fáze GR W a úhlová rychlost XR W fázoru signálu oscilátoru VCO.
Pøedpokládejme, e v urèitém èase W  WR se zapoène reim zachycování systému PLL.
V tomto èase nech je rozdíl úhlových rychlostí obou fázorù 8R  XL  XR [rad/sec], parametr %IR  8R  Q potom pøedstavuje poèáteèní frekvenèní rozladìní systému (initial
frequency detuning). Je-li toto rozladìní relativnì velké (vìtí ne 1 Hz), pùsobí fázový detektor jako smìovaè (násobiè) a na jeho výstupu se objevuje signál, obsahující sloku
o rozdílové frekvenci. Ta, pokud mùe procházet dolní propustí, moduluje oscilátor VCO,
jeho frekvence se pak pøi splnìní vhodných podmínek zaène pøibliovat frekvenci vstupního signálu. Frekvence rozdílového signálu na výstupu fázového detektoru se vlivem toho
zaène zmenovat, tak jak ukazuje obr. 3.47c, a po urèitém èase zachycení WD (acquisition
time, pull-in time, lock-in time) se zmení témìø na nulu. Systém PLL tím pøechází do reimu sledování, pøi nìm okamitá frekvence rozdílového signálu nevyboèí z intervalu
oznaèovaného jak støední zbytkové frekvenèní rozladìní oF8 (mean residual frequency detuning). Fáze GG W mezi vstupním signálem a signálem oscilátoru VCO sleduje bìhem reimu
zachycování prùbìh znázornìný na obr. 3.47d, v reimu sledování potom nevyboèí tato fáze
z intervalu QQ o F' , kde Q    ! Pøipomeòme, e pøedchozí hodnota urèuje skuteènou, tj. absolutní zmìnu fáze, k ní dolo bìhem èasu zachycení WD ; rozdíl fází obou
uvaovaných signálù  indikovaný napø. na pøímo ukazujícím mìøièi fáze, je zaznamenává
jen relativní hodnoty  potom ovem nevyboèí z intervalu oF8 , oznaèovaného jako støední
fázová chyba (mean phase error). Pøitom frekvence oscilátoru VCO se nepøibliuje k frekvenci vstupního signálu monotónnì (obr. 3.47c); aby k jejich ztotonìní skuteènì dolo, musí
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Obr. 3.47
a) Skupinové schéma zapojení fázového závìsu (PLL); b) fázorová reprezentace vstupního
a referenèního signálu; c) èasová závislost úhlové frekvence X W rozdílového signálu
na výstupu fázového detektoru bìhem reimu zachycování; d) èasové závislost fáze 'G W
rozdílového signálu
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být parametry smyèky voleny tak, aby rozdílový (záznìjový) signál na výstupu fázového
detektoru obsahoval stejnosmìrnou sloku, která zajistí potøebné pøelaïování oscilátoru VCO.
Rozsah frekvencí, ve kterém je celý systém schopen se udrovat v závìsu se nazývá rozsah pasivní synchronizace nebo rozsah udrení. Tento rozsah je vdy vìtí ne rozsah
frekvencí, v nìm je systém schopen dostat se do závìsu, a který se nazývá rozsah aktivní
synchronizace, resp. rozsah zachycení.
Dùleitým parametrem fázového detektoru je jeho zisk .G . Je-li tento detektor lineární, je
zisk .G definován jako pomìr jeho výstupního napìtí XG ku rozdílu fází jeho vstupních
napìtí 'G  'L  'R, tedy

.G 

X
X
 G
'L  'R
'G

[V/rad; V, rad]

(3.84)

Vlastnosti dolní propusti popisuje její pøenosová funkce ) V komplexní frekvence
V  T MX . Na obr. 3.48 jsou zobrazeny èasto uívané typy dolních propustí a jsou zde
uvedeny i jejich pøenosové funkce. První z nich je pasivní propust prvního øádu, druhá je
pasivní propust druhého øádu; tyto jednoduché propusti mohou dobøe plnit poadovanou
funkci v mnoha aplikacích. Tøetí, aktivní propust druhého øádu sice vyaduje stejnosmìrný
zesilovaè, avak smyèka PLL je pøi jejím pouití schopna dosáhnout relativnì velkého rozsahu aktivní synchronizace.
Oscilátor VCO je zpravidla øeen jako oscilátor LC ladìný varikapem. Jeho základním
parametrem je zisk .R, definovaný vztahem

.R 

%XR
,
XF

(3.85)

kde XF je øídicí napìtí oscilátoru VCO a %XR je odchylka úhlové frekvence od vlastní frekvence XR .
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Obr. 3.48
Dolní propusti pouívané v systému PLL: a) pasivní propust prvního øádu; b) pasivní
propust druhého øádu; c) aktivní propust druhého øádu
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Aplikace fázového závìsu
n

Demodulace FM, PM a AM: Pøivede-li se na vstup fázového závìsu PLL frekvenènì
modulovaný signál, bude oscilátor VCO sledovat jeho okamitou frekvenci; modulaèní
frekvence ovem musí leet uvnitø pásma propustnosti smyèky. Øídicí napìtí XF W oscilátoru VCO potom ji odpovídá demodulovanému výstupnímu signálu. Takového
systému je moné vyuít k demodulaci irokopásmových signálù FM. V tomto reimu
je modulaèní spektrum uvnitø pásma propustnosti smyèky, která se proto nazývá smyèka sledující modulaci (modulation tracking loop). Takovou smyèku lze vyuít rovnì
k demodulaci irokopásmových signálù PM.
Pokud má smyèka tak nízkou mezní frekvenci, e nepropustí ani nejnií modulaèní
frekvence, oznaèuje se jako smyèka sledující nosnou vlnu (carrier tracking loop). V tomto
pøípadì ji lze vyuít k demodulaci úzkopásmových signálù FM, nebo PM. Demodulované signály se potom odebírají pøímo na výstupu fázového detektoru.

n

Frekvenèní synchronizace a výbìr signálu: Ve fázovém závìsu PLL je moné signál
oscilátoru VCO s relativnì malou vlastní stabilitou frekvence, avak s velkou amplitudou oscilací (malým fázovým umem) synchronizovat frekvenènì velmi stabilním, avak
slabým a zaumìným vstupním signálem. Je-li zvolena klidová vlastní frekvence oscilátoru VCO tak, aby byla shodná s frekvencí vstupního signálu, není nutné
synchronizovat oscilátor VCO nepøetritì, nýbr jen ve vhodných periodických intervalech. Uvedený princip nael iroké uplatnìní v generátorech barvonosné vlny pøijímaèù
barevné televize (tzv. setrvaèníková synchronizace).

n

Násobení a dìlení frekvence: Vloí-li se ve fázovém závìsu PLL mezi výstup oscilátoru VCO a vstup fázového detektoru dìliè frekvence, pùsobí celý systém jako násobiè
frekvence. Pøi vstupní frekvenci IV a èiniteli dìlení dìlièe frekvence Q , je tedy na výstupu
oscilátoru VCO frekvence IR  QIV. Je-li zapojen mezi výstup oscilátoru VCO a vstup
fázového detektoru místo dìlièe pomocný násobiè frekvence, celý systém PLL pùsobí
jako dìliè frekvence. Pomìr dìlení frekvence se pøitom rovná èiniteli násobení pomocného násobièe.

n

Frekvenèní translace: Fázový závìs PLL je moné vyuít ke zmìnì frekvence IU velmi
stabilního, pevnì ladìného referenèního oscilátoru o pomìrnì malý interval %I . Tuto
funkci realizuje systém PLL doplnìný na svém vstupu o smìovaè resp. o násobiè frekvence.
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