
Kideoskillaattorit

Kideoskillaattorien toiminta perustuu pietsosähköiseen ilmiöön, jossa mekaaninen 
jännitys aiheuttaa sähköisen jännityksen. Ensimmäisenä sen havaitsivat ja 
kokeellisesti osoittivat Jacques ja Pierre Curie vuonna 1880 käyttämällä tormaliinia, 
kvatrsia, topaasia, ruokosokeria ja Rochellen suolaa. Pietsosähköinen ilmiö on aineen 
ominaisuus, jossa aine polaroituu sähköisesti kun kiteeseeb vaukuttaa mekaaninen 
jännitys. Ilmiö toimii myös käänteisesti, eli on mahdollista tuottaa mekaanista 
värähtelyä kytkemällä pietsosähköiseen materiaaliin vaihtojännite.

Pietsosähköisen aineen mekaaniset ja sähkömekaaniset ominaisuudet ovat erilaisia eri 
kideakseleiden suunnissa. Pietsoelementin muodon, koon ja polarisointiakselien 
suunnan sekä elektrodien sijoittelun valinnoilla saadaan aikaan halutun lainen 
värähtely. Tavallisesti elektrodit sijoitetaan kohtisuoraan polarisointiakseliin nähden, 
mutta niiden koot ja muodot voivat vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Kideoskillaattorit ovat tarkempia ja stabiilempia kuin LC- tai RC-oskillaattorit ja ovat 
siksi yleisesti käytössä digitaalitekniikassa. Suuren induktanssin ja pienen sisäisen 
resistanssin ansiosta kideoskillaattorin hyvyysluku on suuri ja siten sen 
toimintataajuus erittäin vakaa. Tyypillisesti kvartsikideoskillaattorin Q voi olla 
suurusluokkaa 10^4 ja 10^6 välillä, kun taas LC-oskillaattorilla Q suuruudeltaan 
10^2.

Kideoskillaattori saadaan toimimaan esimerkiksi siten, että siihen johdetaan 
satunnaista vaihtojännitteistä kohinaa. Kohinassa on mukana kiteelle ominaista 
taajuutta, mikä aloittaa kiteen oskilloinnin. Takaisinkytkentä tuo ominaistaajuutta 
takaisin oskillaattorin sisäänmenoon joka näin ollen voimistaa oskillointitaajuudella 
olevaa signaalia, josta pian tulee myös dominoiva signaali. Lopulta kideoskillaattori 
oskilloi ominaistaajuudellaan ja kide suodattaa pois muut taajuudet hyvin tarkasti.

Vaihtoehtoisesti kide voidaan puristaa kiinni alustaana, jolloin sen päiden väliin 
syntyy jännite. Kun sen päissä oleviin elektrodeihin johdetaan tasavirtaa, alkaa kide 

Kuva 1: Kideoskillaattorin  
elektroninen symboli



värhdellä perustaajuudellaan. Tällaiseen toimintaan perustuu mm. kvartsikello.

Kideoskillaattorin ulostulotaajuus voi olla joko kiteen perustaajuus tai jokin sen 
harmoninen moninkerta, joita sanotaan myös 'yläsäveliksi' (engl. overtone). Korkean 
taajuuden kideoskillaattorit suunnitellaan usein toiminaan kolmannella, viidennellä 
tai seitsemännellä 'yläsävelellä'. On hyvin haasteellista valmistaa niin ohut kide, jotta 
sen perustaajuus olisi yli 30 Mhz, mistä johtuen korkeammille taajuuksille haluttaessa 
käytetään hyväksi yläsäveliä. Toisaalta yläsäveliä käytettäsessä oskillaattorien piirit 
menevät monimutkaisemmiksi – toisaalta perustaajuudellaan toimiva oskillaattori on 
yksinkeraisempi valmistaa ja hukkaa vähemmän energiaa. Erityisesti tietotekniikassa 
alati kasvavat kellotaajuudet vaativat jatkuvaa tuotekehittelyä. Kiteitä ei voida 
pienentää rajattomasti (ienempi kide tuottaa suurempaa taajuutta).

Kideoskillaattorityyppejä on useanlaisia ja tarkoitettu erilaisiin käyttökohteisiin. 
Kideoskillaattorityyppejä on esimerkiksi jänniteohjattu kideoskillaattori, 
lämpötilakompensoitu kideoskillaattori, Kideuunikontrolloitu kideoskillaattori. 
Värähtelyn taajuus riippuu siitä, miten kide on leikattu. Myös kiteen 
lämpötilariippuvuus riippuu leikkauksesta. Kideoskillaattorin toimintataajuuden 
vakauteen vaikuttaa lämpötila, mekaaniset voimat, esimerkiksi tärinä, kiteen ikä sekä 
syöttöjännitten vaihtelut. Lämpötilan vaihtelu on merkittävin tekijä kideoskillaattorin 
taajuuden stabiilisuutta ajatellen. Lämpötilan vaikutukset voidaan kompensoida 
pitämällä kideoskillaattori vakiolämpötilassa, jolloin kide on ns. uunissa. 

Pierce-oskillaattori on erittäin yksinkertainen ja edullinen kideoskillaattori, joka 
kuitenkin kvartsikiteensä ansiosta on hyvin tarkka ja stabiili. Siksi se on hyvin 
yleinen varsinkin kuluttajaelektroniikassa, kuten erilaisissa kelloissa ja ajastimissa. 
Itse asiassa Pierce-oskillaattori on Colpitts-oskillaattorin derivaatta ja joissakin 
piireissä Colpittsiin on piirretty kide.

Kuva 2: Symboli ja vastaava piiri  
kvartsikideoskillaattorille



Kvartsikello on varmasti kaikille tutuin kideoskillaattorisovellus. Kvartsikellon 
toiminta perustuu laboratoriossa tehtyyn synteettiseen kvartsikiteeseen, joka on 
sahattu tiettyyn kiderakenteen suuntaan, valmistajasta riippuen yleensä noin 6mm x 
2mm x 2mm kokoinen sauva, jonka värähtelyn perustaajuus on 2^15 Hz eli 32768 
Hz. Tavallisen viisarikvartsikellon suurin osa on puolittaja, jonka tehtävänä on 
puolittaa värähdystaajuus niin monta kerta kertaa, että taajuudeksi jää lopulta 1 Hz, 
joka johdetaan askelmoottoriin, joka puolestaan liikuttaa kellon viisarikoneistoa. 
Kelloissa, joissa on digitaalinen numeronäyttö, voidaan käyttää jotain muun laistaa 
toteutusta. Kide kuitenkin on yleensä sama ja sen perustaajuus on stantardi.

Alunperin kvarstikelloja käytettiin kaulleutensa vuoksi lähinnä vain laboratiorioiden 
tarkkuuskelloina, mutta digitaalisten mikropiirien kehitys mahdollisti rannekellojen 
valmistamisen 1960-luvulla.

Alkuperäinen kvartsikello eli kidekello, kuten sitä kutsuttiin, oli niin herkkä, että se 
oli sijoitettava valetulle alustalle, jolle oli sijoitettu vielä erillinen mekaaninen 
tärähdysten vaimennus. Näitä laitteita oli Suomen tieteellisissä laitoksissa, eritoten 
geofysiikan observatorioissa. 1970-luvun alkuun asti Suomen Kaapelitehtaalla oli 
Suomen tarkin erikoiskello, josta lähetettiin puhelimitse tarkka aika näihin 
kidekelloihin. Laitteisto museoitiin, kun Kaapelitehdas lopetti toimintansa. Vanhat 
kidekellot poistuivat käytöstä kehityksen myötä. Tarkkuudestaan huolimatta 
kvarstikello ei riitä kaikista vaativimpiin sovelluksiin, vaan esimerkiksi GPS käyttää 
toiminnassaan huomattavasti tarkempaa atomikelloa.

Kuva 3: Pierce-oskillaattori
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