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نوسانگر بلوري
 Crystal
Oscilator

ت
ــ

ـع
ـنـ

ص

مقدمه
يك نوسانگر بلوري1 مداری الكترونيكی است كه از تشديد مكانيكی يك بلور در حال لرزش پيزوالكتريكی 
بهره می برد تا س��يگنال الكتريكی با فركانس بس��يار دقيقی بوجود آورد. اين فركانس معموالً برای داش��تن 
حسی از زمان )مانند ساعت های مچی كوارتز( استفاده می شود تا سيگنال ساعتی پايدار برای مدارات مجتمع 

ديجيتال فراهم كند و نيز فركانس ها را در فرستنده  های راديويی پايدار2 كند.
استفاده از تقويت كننده و بازخورد، فرم دقيقی از يك نوسانگر الكترونيكی است. به بلور استفاده شده در آن برخی 

مواقع »بلور زمان سنجی«3 گفته می شود. در دياگرام های شماتيكی، گاهی نوسانگر را با XTAL نمايش می دهند.

1. Crystal Oscilator
2. Stable
3. Timing Crystal
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بلورهايی برای اهداف زمان سنجی
يك بل��ورMHz 4 كوچك كوارتز كه داخل پكيج 
هم اندازه ي خود )US/49-HC( تعبيه ش��ده است 
ي��ك بلور جامدی اس��ت كه در آن اجزای تش��كيل 
دهن��ده، اتم ها، مولكول ها، ي��ا يون ها در يك ترتيب 
منظمی بسته بندی ش��ده اند و الگوی تكراری ساختار 

آنها در هر سه بعد فضايی گسترش يافته است.
تقريباً هر چيزی كه از مواد االس��تيك س��اخته شده 
می تواند مانند بلور مورد اس��تفاده ق��رار گيرد، زيرا 
تمامی اجس��ام دارای فركانس تشديد طبيعی لرزش 
هس��تند. برای مثال، فوالد االستيسيته ي بااليی دارد و 
سرعت صوت در آن باالست. اين اغلب در فيلترهای 
مكانيكی، قبل از كوارتز، اس��تفاده می شد. فركانس 
تش��ديد به اندازه، شكل، االستيسيته و سرعت صوت 
در آن م��اده بس��تگی دارد. بلوره��ای فركان��س باال 
معموالً به ش��كل صفحه ي مس��تطيلی ساده ای بريده 
می ش��وند. بلور های فركانس پايين، مثل آن هايی كه 
در س��اعت های ديجيتالی استفاده می شوند، به شكل 
يك دياپازون4 بريده می شوند. برای كاربردهايی كه 
زمان سنجی بسيار دقيقی نمی خواهند از يك تشديد 
كننده ي سراميكی ارزان به جای بلور كوارتز استفاده 

می شود.
وقتی كه ي��ك بلور كوارتز به ط��ور صحيح بريده و 
س��وار ش��د، می توانيم با قراردادن آن در يك ميدان 
الكتريكی )اعمال ولتاژ به الكترودی نزديك يا روی 
كريستال( باعث خم ش��دن آن شويم. اين ويژگی به 
نام پيزوالكتريك بودن5 معروف اس��ت. وقتی ميدان 
برداش��ته شود، كوارتز با بازگش��ت به شكل اوليه اش 
ي��ك ميدان الكتريك��ی توليد می كند ك��ه اين خود 
می تواند يك ولتاژ توليد كند. اين رفتار بلور كوارتز 
شبيه مداری متشكل از يك سلف، خازن و مقاومت6 

با فركانس تشديدي دقيق است.
كوارت��ز مزيت ديگ��ری ني��ز دارد و آن ك��م بودن 
تغيي��رات اندازه  ي آن ب��ا تغييرات دما اس��ت. از اين 
رو فركانس تش��ديد صفحه كه به اندازه ي آن وابسته 
اس��ت، تغيير چندانی نمی كند. اين يعنی كه س��اعت 

4. Tuning fork
5. Piezoelectricity
6. RLC Circuit

كوارتز، فيلتر يا نوس��انگري دقي��ق خواهد ماند. برای 
كاربردهای حس��اس نوس��انگر كوارتز در ظرفی كه 
دمای آن كنترل شده اس��ت ، به نام اجاق بلور7 سوار 
می ش��ود، و همچنين می تواند روی جذب كننده  های 
ضربه8، كه برای جلوگيری از اختالل هايی كه ناش��ی 

از لرزش های مكانيكی خارجی است، قرار بگيرد.
بلورهای كوارتز زمان س��نجی ب��رای فركانس های از 
ده  ه��ا كيلوهرتز تا ده  ها مگاهرتز س��اخته می ش��وند. 
س��االنه بيش��تر از دو ميليارد بلور توليد می شود. اكثر 
آن ها برای استفاده در س��اعت های مچی، ساعت ها، 
و مدارات الكترونيكی هس��تند. هر چند، بلور كوارتز 
داخل ابزارهای تست و اندازه گيری مثل شمارنده  ها، 
سيگنال ژنراتورها و اسيلوسكوپ ها نيز بكار مي رود.

بلورها و فركانس
مدار نوس��انگر بلوري نوس��ان را با گرفتن س��يگنال 
ولتاژی از تش��ديد كنن��ده ی كوارت��ز، تقويت آن و 
بازخورد آن به تش��ديد كننده، نگه می دارد. سرعت 
خم و راست شدن كوارتز فركانس رزونانس است و 

توسط برش اندازه ي بلور تعيين می شود.
ي��ك بلور معم��ول زم��ان س��نجی از دو صفحه ي 
رس��انا با يك برش9 يا دياپازونی از بلور كوارتز كه 
بين آنها س��اندويچ شده تش��كيل شده است. هنگام 
راه ان��دازی به مدار حول بلور س��يگنال نويز اتفاقی 
ac اعمال می ش��ود. بنابراين بلور ش��روع به نوسان 
ك��ردن همگام ب��ا آن س��يگنال می كند. اس��يالتور 
سيگنال خروجی از كريستال را تقويت می كند و به 
همين دليل فركانس كريس��تال محكم تر می شود و 
سرانجام خروجی غالب نوسانگر را شامل می شود. 
فركان��س طبيع��ی در مدار و در بل��ور كوارتز تمام 

7. Crystal oven
8. Shock absorbers
9. Slice

فركانس های ناخواس��ته را فيلتر می كند.
نوس��انگرهای  ويژگي ه��اي  مهم تري��ن  از  يك��ی 
بل��وری كوارت��ز اين اس��ت ك��ه نويز بس��يار كمی 
توليدمي كنند به زبانی ديگر س��يگنال توليدی آن ها 
يك تون خالص10 است. اين خاصيت، بلورها را در 
مخابرات پركاربرد می كند، جايی كه سيگنال های 
پايدار مورد نياز هستند. و همچنين در وسايل علمی 
ك��ه مرجع دقي��ق زمانی مورد نياز اس��ت. فركانس 
خروجی يك نوس��انگر كوارتز ي��ا فركانس اصلی 
تشديد آن يا يك ضريبی از فركانس تشديد آن به 

نام فركانس فوق تون11 اس��ت.
 Q)ضريب كيفيت( معمول برای يك نوسانگر كوارتز 
بين 10^4 تا 10^6 تغيير می كند. Q بيش��ينه برای يك 
نوسانگر كوارتز بسيار پايدار می تواند به اين گونه تقريب 

زده شود كه f فركانس تشديد به MHz است:
Q = 1.6 × 107/f
تغييرات محيطی دما، رطوبت، فشار و لرزش می تواند 
فركانس تش��ديد يك بلور كوارت��ز را تغيير دهد؛ اما 
طراحی های گوناگونی وج��ود دارند كه اين اثرهای 
 TCXO ،محيطی را كاهش می دهند. اين ها ش��امل
MCXO و OCXO هس��تند. اين طرح ها )به ويژه 
OCXO ( وس��ايلی با پايداری كوت��اه مدت عالی 
ايج��اد می كنن��د. محدوديت هايی ك��ه در پايداری 

10. Pure tone
11. Overtone
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نوســـــــــــــــــانگـــــــــــــــــــــر 
بــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوري

كوت��اه مدت وجود دارد عمدتاً ب��ه دليل نويز اجزای 
الكترونيكی در مدار نوس��انگر اس��ت. پايداری بلند 

مدت با پيری بلور محدود می شود.
ب��ه دليل پيری و عوامل محيط��ی چون دما و لرزش، 
نگه داش��تن فركانس آنها متناس��ب با فركانس نامی 
آنها، حتی برای بهترين نوس��انگرهای كوارتز، بدون 
تنظيم مستمر بسيار سخت خواهد بود. به همين علت 
نوس��انگرهای اتمی12 برای كاربردهاي��ی كه نياز به 

پايداری و دقت بهتری دارند اس��تفاده می ش��وند. 
اگر چه بلورها می توانند برای هر فركانس تش��ديدی 
س��اخته شوند، به دليل محدوديت های فنی، در عمل، 
مهندس��ان م��دار اس��يالتور كريس��تالی را در حوالی 
 MHz فركانس های استاندارد طراحی می كنند مانند
MHz،10 20 وMHz.  40. اس��تفاده از مداره��ای 
مقس��م فركانس، چن��د براب��ر كنن��ده ی فركانس و

phase locked loop ، برای سنتز كردن )ساختن( 
هر فركانس دلخ��واه از فركانس مرج��ع امكان پذير 

است.
در طراحی م��دارات بايد دقت نمود كه تنها از يك 
نوسانگر بلوری اس��تفاده كرد تا از وقوع نمونه  های 
ظريفی از خطاهای خ��ود پايداری در الكترونيك13 
جلوگي��ری ش��ود. اگ��ر اين ممك��ن نيس��ت تعداد 
بل��ور نوس��انگرهای مج��زا )PLLه��ا( و دامنه های 
س��اعتی متحد با آن ها بايد به ش��دت كم ش��وند؛ با 
تكنيك هاي��ی چ��ون نصف ك��ردن پالس س��اعت 
14موجود به جای استفاده از يك منبع جديد بلوری. 

هر منبع مجزای كريستالی بايد دقيقا توجيه شود زيرا 
هر ك��دام، حالت های خطای محتمل غير قابل رفعی 
را به علت برهم كنش چند بلوری در وس��يله، ايجاد 

می كنن��د
 

بلور ها و میكروفون ها
بعضي از عناصر مانند بلور كوارتز، نمك راشل و دي 
هيدروفسفاتت آمونيم و مواد سراميكي ريخته شده از 
قبيل تيتان��ات دوباريم، داراي خاصيت پيزوالكتريك 
هس��تند. يكي از بلورها كه در مقابل حرارت پايدار و 
به صورت خطي كار مي كند بلور كوارتز مي باشد كه 
در الكتروآكوستيك از آن براي ساختن ميكروفون، 
بلندگ��و و پيكاپ هاي گرام اس��تفاده مي ش��ود. نوع 
بلوري كه بيش��تر بكار م��ي رود بلور با برش X ناميده 

می شود.
ميكروفون كريس��تالي، ميكروفوني مي باش��د كه در 
آن از خاصي��ت پيزوالكتريك بعضي از كريس��تال ها 
اس��تفاده مي ش��ود؛ بدي��ن معني ك��ه تغييرات فش��ار 
وارد ب��ر روي اين نوع بلور جريان متناوبي متناس��ب 
با فش��ار وارده در دو س��ر بلور ايجاد مي كند. دو نوع 
ميكروف��ون بل��وري وجود دارد، در ي��ك نوع از آن 

12. Atomic Oscillators
13. Metastability in electronics
14. Clock

فشار صوت مس��تقيماً بر صفحه ي بلور تأثير مي نمايد 
كه داراي بازده بس��يار ك��م در حدود 0/4 ولت براي 
ه��ر ميكروبار مي باش��د و نوع دوم، فش��ار صوت به 
ي��ك ممبران فلزي وارد مي ش��ود و حركات ممبران 
به وس��يله ميله اي كه در پشت آن قرار دارد به بلوري 
منتقل مي ش��ود كه البته اين نوع داراي بازده بيشتري 
در حدود يك تا دو ميلي ولت بر ميكروبار مي باشد. 
از ميكروفون پيزوالكتريك تا 8 س��ال پيش در ضبط 
صوت هاي خانگي اس��تفاده مي ش��د؛ ولي هم اكنون 
ديگر اس��تفاده نمي ش��ود. زيرا عرض باند آن حدود 
7 تا 8 كيلوهرتز مي باش��د كه پهناي باند كمي است. 
در ن��وع دوم ارتعاش��ات صوت توس��ط ديافراگم به 
بلور منتقل مي ش��ود و اختالف پتانس��يل دريافتي در 
خروجي زياد مي ش��ود ولي پهناي باند نوار فركانس 

نسبت به حالت اول كمتر مي باشد.
پهناي باند نوار پاسخ فركانس ميكروفون بلوري بين 20 تا 
10000 هرتز كه حدود dB 5 نسبت به حساسيت متوسط 
تغييرات دارد. حساسيت متوسط ميكروفون dB 50 براي 

يك ولت در هر ميكروبار است.

چرا در ساعت ها، كوارتز به كار می رود؟
كوارتز، كه از س��يليكون و اكس��يژن تش��كيل ش��ده، 
شايع ترين ماده ي معدنی در كره ي زمين است. ميلياردها 
نفر هر روز از كوارتز استفاده می كنند، اما تعداد كمی 
از آنه��ا از اين موضوع خبر دارن��د، زيرا بلورهای ريز 
كوارتزی كه از آن استفاده می  كنند، درون ساعت های 

مچی و ديواری پنهان شده است.
اما اين بلورهای س��فيد يا ش��فاف كه در سراسر جهان 
 يافت می شوند، چه ارتباطی با اندازه  گيری زمان دارند؟

برخ��ی از مواد مانند برخی از س��راميك ها و بلورهای 
كوارت��ز، هنگام��ی ك��ه تحت فش��ار مكانيك��ی قرار 
گيرند، می توانند الكتريسيته توليد كنند. توانايی تبديل 
دوجانبه ي فش��ار مكانيكی و الكتريسيته را به يكديگر 

»خاصيت پيزوالكتريك« می نامند. 
بلوره��ای كوارتز ك��ه دارای اين خاصيت هس��تند، 
ب��ا يك ولتاژ معين برق هميش��ه با بس��امد يا فركانس 
خاصی مرتعش می ش��وند. بنابراين اي��ن بلورها معيار 
دقيقی از بس��امد يا فركانس را حفظ می  كنند، كه به 
تنظيم حركت س��اعت كم��ك می  كند و دقت آن را 

بسيار باال می برد.
كوارت��ز در راديوه��ا، ريز پردازن��ده  ها و بس��ياری از 

دستگاه های صنعتی ديگر نيز به كار می روند.
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