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(57) Електрично керований генератор лінійно змін-
ної напруги, який містить джерело постійної напру-
ги, перший і другий біполярні транзистори, резис-
тор, ємність, котушк у індуктивності та загальну
шину, який відрізняється тим,  що в нього введе-
но другий резистор і другу ємність, причому пер-
ший вивід джерела постійної напруги з'єднаний з

першим виводом першого резистора, другий вивід
першого резистора з'єднаний з колектором першо-
го біполярного транзистора, першим виводом ко-
тушки індуктивності та першими виводами першої і
другої ємностей, що утворюють першу вивідну
клему, база першого біполярного транзистора
з'єднана з емітером другого біполярного транзис-
тора, першим виводом другого резистора, другим
виводом котушки індуктивності і другим виводом
першої ємності, база другого біполярного транзис-
тора з'єднана з емітером першого біполярного
транзистора, при цьому другий вивід джерела по-
стійної напруги з'єднаний з колектором другого
біполярного транзистора, другим виводом другого
резистора і другим виводом другої ємності, що
утворюють другу вивідну клему, яка підключена до
загальної шини.

Корисна модель належить до області радіоте-
хніки і може бути використана як електрично керо-
ваний генератор лінійно змінної напруги.

Відомий пристрій для генерації лінійно змінної
напруги зі стабілізацією, який складається з інтег-
ральної мікросхеми, біполярного транзистора,
першого, другого, третього, четвертого і п'ятого
резисторів, першого, другого і третього конденса-
торів [Горшков Б. И. Элементы радиоэлектронных
устройств: Справочник. -М.: Радио и связь. - С.114
(рис.8.17)].

Недоліком такого пристрою є неможливість
здіснення електричної перебудови параметрів
пилоподібних імпульсів напруги.

За найближчий аналог обрано генератор з
електронною перебудовою частоти [Генератор с
электронной перестройкой частоты// Радио. -
1991. - №12. - С.33], який складається з джерела
постійної напруги, першого і другого біполярних
транзисторів, резистора, ємності та котушки індук-
тивності, причому перший вивід джерела постійної
напруги з'єднаний з колектором другого біполярно-
го транзистора, першим виводом котушки індукти-
вності, базою другого біполярного транзистора і
першим виводом ємності, колектор першого біпо-
лярного транзистора з'єднаний з базою другого
біполярного транзистора і другим виводом котуш-
ки індуктивності, емітер першого біполярного тра-

нзистора з'єднаний з емітером другого біполярного
транзистора і першим виводом резистора, що
утворюють першу вихідну клему, другий вивід єм-
ності з'єднаний з другим виводом резистора і дру-
гим виводом джерела постійної напруги, що утво-
рюють загальну шину, до якої підключені друга
вихідна клема.

Недоліком такого пристрою є низька лінійність
генерованих імпульсів напруги, а також низька
стабільність частоти повторення генерованих ім-
пульсів лінійно змінної напруги.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення електрично керованого генератору лі-
нійно змінної напруги, в якому за рахунок введення
нових блоків і зв'язків між ними стає можливим
виконання ємнісного елементу у вигляді реактив-
ної складової повного опору біполярної транзисто-
рної структури, що призводить до можливості еле-
ктричної перебудови частоти повторення
генерованих імпульсів лінійно змінної напруги, а
також використання від'ємного зворотного зв'язку
по напрузі призводить до підвищення стабільності
частоти повторення генерованих імпульсів лінійно
змінної напруги.

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій, який містить джерело постійної напруги,
перший і другий біполярні транзистори, резистор,
ємність, котушку індуктивності та загальну шину
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введено другий резистор і другу ємність, причому
перший вивід джерела постійної напруги з'єднаний
з першим виводом першого резистора, другий ви-
від першого резистора з'єднаний з колектором
першого біполярного транзистора, першим виво-
дом котушки індуктивності та першими виводами
першої і другої ємностей, що утворюють першу
вивідну клему, база першого біполярного транзис-
тора з'єднана з емітером другого біполярного тра-
нзистора, першим виводом другого резистора,
другим виводом котушки індуктивності і другим
виводом першої ємності, база другого біполярного
транзистора з'єднана з емітером першого біполяр-
ного транзистора, при цьому другий вивід джерела
постійної напруги з'єднаний з колектором другого
біполярного транзистора, другим виводом другого
резистора і другим виводом другої ємності, що
утворюють другу вивідну клему, яка підключена до
загальної шини.

На кресленні представлена схема електрично
керованого генератору лінійно змінної напруги.

Пристрій містить перше джерело постійної на-
пруги 1, перший резистор 2, перший 3 і другий 4
біполярні транзистори, котушку індуктивності 5,
першу ємність 6, другий резистор 7, другу ємність
8 і загальну шину 9, причому перший вивід джере-
ла постійної напруги 1 з'єднаний з першим виво-
дом першого резистора 2, другий вивід першого
резистора 2 з'єднаний з колектором першого біпо-
лярного транзистора 3, першим виводом котушки
індуктивності 5 та першими виводами першої 6 і
другої ємностей 8, що утворюють першу вивідну
клему, база першого біполярного транзистора 3
з'єднана з емітером другого біполярного транзис-
тора 4, першим виводом другого резистора 7, дру-
гим виводом котушки індуктивності 5 і другим ви-
водом першої ємності 6, база другого біполярного
транзистора 4 з'єднана з емітером першого біпо-

лярного транзистора 3, при цьому другий вивід
джерела постійної напруги 1 з'єднаний з колекто-
ром другого біполярного транзистора 4, другим
виводом другого резистора 7 і другим виводом
другої ємності 8, що утворюють другу вивідну кле-
му, яка підключена до загальної шини 9.

Електрично керований генератор лінійно змін-
ної напруги працює таким чином.

При збільшенні напруги джерела постійної на-
пруги 1 до величини, коли на електродах колектор-
колектор першого 3 і другого 4 біполярних транзи-
сторів виникає від'ємний опір,  який призводить до
виникнення релаксаційних коливань в генераторі,
що пов'язані з циклічними процесами зарядження і
розрядження котушки індуктивності 5. Перша єм-
ність 6 шунтує високочастотні гармонічні складові
генерованої напруги. Перший резистор 2 обмежує
величину струму живлення активного елементу
генератору на основі першого 3 і другого 4 біполя-
рних транзисторів і спільно з другим резистором 7
утворює подільник напруги для забезпечення ре-
жиму живлення по постійному струму.  Друга єм-
ність 8 утворює послідовний коливальний контур
спільно з котушкою індуктивністю 5 і призначена
для трансформації вихідного опору генератора з
метою узгодження його з навантаженням . Реакти-
вна складова повного опору на електродах колек-
тор-колектор першого 3 і другого 4 біполярних
транзисторів має ємнісний характер, величина якої
залежить від величини напруги живлення. Резис-
тор 7 утворює від'ємний зворотний зв'язок по на-
прузі, що призводить до підвищення стабільності
частоти генерованих імпульсів. Зміна величини
напруги живлення призводить до зміни частоти
повторення лінійно змінних імпульсів змінної на-
пруги, а також зміни кута нахилу лінійно змінної
напруги.
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