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(57) Генератор прямокутних імпульсів, який міс-
тить перший, другий і третій польові транзистори,
змінний резистор, конденсатор, загальну шину і
джерело постійної напруги, причому перший вивід
змінного резистора з'єднаний з першим виводом
конденсатора та затвором першого польового
транзистора, витік першого польового транзистора
з'єднаний з другим виводом конденсатора, вито-
ком другого і затвором третього польових транзис-

торів, що утворюють першу вивідну клему, стік
другого польового транзистора з'єднаний зі стоком
третього польового транзистора, при цьому другий
вивід джерела постійної напруги з'єднаний з дру-
гим виводом змінного резистора, затвором другого
і витоком третього польових транзисторів, що
утворюють загальну шину, до якої підключена дру-
га вивідна клема, який відрізняється тим,  що в
нього введено біполярний транзистор, перший і
другий резистори, причому база біполярного тран-
зистора з'єднана зі стоком першого польового
транзистора і другим виводом першого резистора,
перший вивід першого резистора з'єднаний з емі-
тером біполярного транзистора і першим виводом
джерела постійної напруги, колектор біполярного
транзистора з'єднаний з першим виводом другого
резистора, другий вивід другого резистора підклю-
чений до першої вивідної клеми.

Корисна модель належить до області радіоте-
хніки і може бути використана як джерело прямо-
кутних імпульсів напруги.

Відомий пристрій для отримання прямокутних
імпульсів, який складається з джерела постійної
напруги, першого і другого біполярних транзисто-
рів, конденсатора, першого, другого, третього,
четвертого і п'ятого резисторів [Поляков В. Прос-
той генератор прямоугольных импульсов / Радио. -
2002. - №5. - С.53]. Генератор побудований на
основі двокаскадного підсилювача, який охопле-
ний позитивним зворотним зв'язком з допомогою
фазозсуваючого RC-кола. Для стабілізації роботи
генератора кожен каскад охоплений колом від'єм-
ного зворотного зв'язку.

Недоліком такого пристрою є сильна залеж-
ність параметрів генерованих прямокутних імпуль-
сів від величини напруги живлення, мала потуж-
ність генерованих коливань, що зв'язано з
невеликим значенням диференційного від'ємного
опору, який виникає на електродах емітер-
колектор другого біполярного транзистора.

За прототип обрано генератор прямокутних
імпульсів на основі транзисторного аналогу лямб-
да-діода [Нечаев И. Лямбда-диод в радиолюбите-
льских конструкциях / Радио. - 1996. - №5. - С.36. -
рис.8], який складається з джерела постійної на-
пруги, першого, другого і третього польових тран-
зисторів, конденсатора і змінного резистора, при-
чому перший вивід джерела постійної напруги
з'єднаний зі стоком першого польового транзисто-
ра, перший вивід змінного резистора з'єднаний з
першим виводом конденсатора та затвором пер-
шого польового транзистора, витік першого польо-
вого транзистора з'єднаний з другим виводом кон-
денсатора, витоком другого і затвором третього
польових транзисторів, що утворюють першу виві-
дну клему, стік другого польового транзистора
з'єднаний зі стоком третього польового транзисто-
ра, при цьому другий вивід джерела постійної на-
пруги з'єднаний з другим виводом змінного резис-
тора, затвором другого і витоком третього
польових транзисторів, що утворюють загальну
шину, до якої підключена друга вивідна клема.
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Недоліком такого пристрою є сильна залеж-
ність параметрів генерованих прямокутних імпуль-
сів від величини напруги живлення, мала потуж-
ність генерованих коливань, що зв'язано з
невеликим значенням диференційного від'ємного
опору, який виникає на витокових електродах дру-
гого і третього польових транзисторів.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення генератора прямокутних імпульсів, в
якому за рахунок введення нових блоків і зв'язків
між ними стає можливим зменшення впливу зміни
джерела живлення на параметри генерованих
прямокутних імпульсів, а також підвищення потуж-
ності генерованих коливань за рахунок викорис-
тання динамічного навантаження на основі біпо-
лярного транзистора, яке використовується у колі
стоку першого польового транзистора.

Поставлена задача вирішується тим,  що в
пристрій, який містить перший, другий і третій
польові транзистори, змінний резистор, конденса-
тор, загальну шину і джерело постійної напруги,
причому перший вивід змінного резистора з'єдна-
ний з першим виводом конденсатора та затвором
першого польового транзистора, витік першого
польового транзистора з'єднаний з другим виво-
дом конденсатора, витоком другого і затвором
третього польових транзисторів, що утворюють
першу вивідну клему, стік другого польового тран-
зистора з'єднаний зі стоком третього польового
транзистора, при цьому другий вивід джерела по-
стійної напруги з'єднаний з другим виводом змін-
ного резистора, затвором другого і витоком тре-
тього польових транзисторів, що утворюють
загальну шину, до якої підключена друга вивідна
клема, введено біполярний транзистор, перший і
другий резистори, причому база біполярного тран-
зистора з'єднана зі стоком першого польового
транзистора і другим виводом першого резистора,
перший вивід першого резистора з'єднаний з емі-
тером біполярного транзистора і першим виводом
джерела постійної напруги, колектор біполярного
транзистора з'єднаний з першим виводом другого
резистора, другий вивід другого резистора підклю-
чений до першої вивідної клеми.

На кресленні представлена схема генератора
прямокутних імпульсів.

Пристрій містить змінний резистор 1, перший
2, другий 7 і третій 8 польові транзистори, конден-
сатор 3, перший 4 і другий 6 резистори, біполяр-
ний транзистор 5 і джерело постійної напруги 9,
причому перший вивід змінного резистора 1 з'єд-
наний з першим виводом конденсатора 3 та за-
твором першого польового транзистора 2, витік
першого польового транзистора 2 з'єднаний з дру-
гим виводом конденсатора 3, другим виводом дру-
гого резистора 6, витоком другого 7 і затвором

третього 8 польових транзисторів, що утворюють
першу вивідну клему, стік другого польового тран-
зистора 7 з'єднаний зі стоком третього польового
транзистора 8, стік першого польового транзисто-
ра 2 з'єднаний з базою біполярного транзистора 5 і
другим виводом першого резистора 4, перший
вивід першого резистора 4, з'єднаний з емітером
біполярного транзистора 5 і першим виводом дже-
рела постійної напруги 9, колектор біполярного
транзистора з'єднаний з першим виводом другого
резистора 6, при цьому другий вивід джерела по-
стійної напруги 9 з'єднаний з другим виводом
змінного резистора 1, затвором другого 7 і витоком
третього 8 польових транзисторів, що утворюють
загальну шину, до якої підключена друга вивідна
клема.

Генератор прямокутних імпульсів працює та-
ким чином.

Підвищенням напруги джерела постійної на-
пруги 9 до величини, коли робоча точка розташо-
вується на другій зростаючій вітці статичної вольт-
амперної характеристики транзисторного аналогу
лямбда-діода на основі польових транзисторів 7 і
8, конденсатор 3 почне заряджатися крізь змінний
резистор 1. Збільшення напруги на конденсаторі 3
призводить до зменшення струму стоку польового
транзистора 2, що призводить до зменшення
струму через транзисторний аналог лямбда-діода
на основі польових транзисторів 7 і 8. При цьому
робоча точка переміститься на першу зростаючу
ділянку статичної вольт-амперної характеристики
лямбда-діода на основі польових транзисторів 7 і
8. Конденсатор 3 почне розряджатися крізь аналог
лямбда-діода на основі польових транзисторів 7 і
8, що призводить до збільшення його струму. При
цьому робоча точка знову переміститься на другу
зростаючу ділянку статичної вольт-амперної хара-
ктеристики лямбда-діода на основі польових тран-
зисторів 7 і 8 і процес перезарядження конденса-
тора почнеться знову. Таким чином, генератор
формує незатухаючі в часі прямокутні імпульси
типу меандр. Від'ємний диференційний опір лямб-
да-діоду на основі польових транзисторів 7 і 8
компенсує втрати в частотно-задаючому колі гене-
ратора, яке складається зі змінного резистора 1 і
конденсатора 3. Біполярний транзистор 5 спільно
з резисторами 4 і 6 утворюють динамічне наван-
таження, яке має великий опір на частоті генеро-
ваних коливань і мале значення опору постійному
струму, що зменшує вплив зміни напруги живлен-
ня на параметри генерованих прямокутних імпуль-
сів і призводить до підвищення потужності генеро-
ваних коливань. Шляхом зміни опору змінного
резистора 1 є можливість змінювати частоту по-
вторення прямокутних імпульсів в широких межах.
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