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(57) Стабільний діапазонний генератор гармоніч-
них коливань, який містить джерело постійної на-
пруги, перший, другий, третій і четвертий біполярні 
транзистори, перший, другий і третій резистори, 
першу і другу ємності, який відрізняється тим, що 
в нього введено друге джерело постійної напруги, 
причому перший полюс першого джерела постій-
ної напруги з'єднано з першим виводом першого 
резистора, другий вивід першого резистора з'єд-
наний з колектором першого і базою другого біпо-
лярних транзисторів, колектор другого біполярного 

транзистора з'єднаний з першим виводом другого 
резистора, першим виводом першої ємності та 
емітером четвертого біполярного транзистора, що 
утворюють першу вивідну клему, другий вивід дру-
гого резистора з'єднаний з колектором третього 
біполярного транзистора, базою першого і базою 
третього біполярних транзисторів, другий вивід 
першої ємності з'єднаний з базою четвертого біпо-
лярного транзистора і першим виводом третього 
резистора, другий вивід третього резистора з'єд-
наний з колектором четвертого біполярного тран-
зистора, першим виводом другої ємності і першим 
полюсом другого джерела постійної напруги, дру-
гий полюс першого джерела постійної напруги під-
ключений до емітерів першого, другого і третього 
біполярних транзисторів, другого виводу другої 
ємності і другого полюса другого джерела постій-
ної напруги, що утворюють загальну шину, до якої 
підключена друга вивідна клема. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до області радіоте-
хніки і мікроелектроніки і може бути використана 
як джерело електрично керованих по частоті гар-
монічних коливань. 

Відомий пристрій для отримання гармонічних 
коливань, який складається з джерела постійної 
напруги, біполярного транзистора, індуктивності, 
першого і другого кварцових резонаторів, першого, 
другого і третього резисторів, першої, другої, тре-
тьої, четвертої, п'ятої, шостої і сьомої ємностей. 
Коливальний контур генератора, що побудований 
за схемою ємнісної триточки, складається з індук-
тивності і шостої ємності і настроєний на частоту, 
яка дорівнює різниці резонансних частот першого і 
другого кварцових резонаторів [див. С. Солодов-
ник. Разностный генератор колебаний частоты 
465кГц // Радиолюбитель. - 1993. - №7. - с.16]. 

Недоліком такого пристрою є генерація гармо-
нічних коливань фіксованої частоти, мала потуж-
ність генерованих гармонічних коливань, що зумо-
влено незначним коефіцієнтом підсилення 
активного елементу генератора на основі біполяр-
ного транзистора. 

За прототип обрано генератор на основі ана-
логу тунельного діоду [Радиомир. - 2005. - №2 - 
с.35]. 

Пристрій складається з джерела постійної на-
пруги, першого, другого, третього і четвертого бі-
полярного транзисторів, стабілітрона, першого, 
другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого 
резисторів, першої, другої, третьої, четвертої і 
п'ятої ємностей та індуктивності, причому перший 
вивід першого резистору з'єднаний з колектором 
першого і колектором другого біполярного транзи-
сторів, першими виводами третьої і п'ятої ємнос-
тей, першим полюсом джерела постійної напруги, 
базовий вивід першого біполярного транзистора 
з'єднаний з движком першого змінного резистора 
та першим виводом другого резистора, другий 
вивід другого резистора з'єднаний з першими ви-
водами першої, другої та четвертої ємностей, дру-
гим виводом третього резистора, емітером другого 
біполярного транзистора і першим виводом індук-
тивності, емітер першого біполярного транзистора 
з'єднаний з базою другого біполярного транзисто-
ра і першим виводом третього резистора, другий 
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вивід індуктивності з'єднаний з другим виводом 
четвертої ємності, а також першим виводом чет-
вертого резистору і емітерами третього і четверто-
го біполярного транзисторів, що утворюють першу 
вивідну клему, база третього біполярного транзис-
тора з'єднана з другим виводом четвертого резис-
тора і катодом стабілітрона, анод стабілітрона 
з'єднаний з другим виводом п'ятого і першим ви-
водом шостого резисторів, перший вивід п'ятого 
резистора з'єднаний з колектором третього і базою 
четвертого біполярних транзисторів, колектор чет-
вертого біполярного транзистора з'єднаний з дру-
гими виводами першого і шостого резисторів, дру-
гими виводами першої, другої, третьої і п'ятої 
ємностей та другим полюсом джерела постійної 
напруги, що утворюють загальну шину, до якої 
підключена друга вивідна клема. 

Недоліком такого пристрою є незначний діапа-
зон перебудови частоти генерації, мала амплітуда 
генерованих коливань та мале значення довго-
строкової стабільності частоти генерації, що зумо-
влене нестабільністю резонансної частоти коли-
вального контуру, а також нестабільністю режиму 
живлення транзисторного аналогу тунельного діо-
да по постійному струму. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення стабільного діапазонного генератора 
гармонічних коливань з електричною перебудовою 
частоти генерації, в якому за рахунок введення 
нових блоків і зв'язків між ними стає можливим 
виконання ємнісного елементу коливального кон-
туру у вигляді реактивної складової повного опору 
транзисторної структури активного елементу гене-
ратора і активної індуктивності на основі біполяр-
ного транзистора і RC-фазозсуваючої ланки, що 
призводить до розширення діапазону перебудови 
частоти генерації і підвищення потужності генеро-
ваних гармонічних коливань, а також забезпечен-
ня стабільного живлення транзисторної структури 
активного елементу генератора за допомогою ге-
нератора стабільного струму на основі біполярно-
го транзистора, що призводить до збільшення дов-
гострокової стабільності частоти генерації. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій який містить джерело постійної напруги, 
перший, другий, третій і четвертий біполярні тран-
зистори, перший, другий і третій резистори, першу 
і другу ємність введено друге джерело постійної 
напруги, причому перший полюс першого джерела 
постійної напруги з'єднано з першим виводом 
першого резистора, другий вивід першого резис-
тора з'єднаний з колектором першого і базою дру-
гого біполярних транзисторів, колектор другого 
біполярного транзистора з'єднаний з першим ви-
водом другого резистора, першим виводом першої 
ємності та емітером четвертого біполярного тран-
зистора, що утворюють першу вивідну клему, дру-
гий вивід другого резистора з'єднаний з колекто-
ром третього біполярного транзистора, базою 
першого і базою третього біполярних транзисторів, 
другий вивід першої ємності з'єднаний з базою 
четвертого біполярного транзистора і першим ви-
водом третього резистора, другий вивід третього 
резистора з'єднаний з колектором четвертого бі-
полярного транзистора, першим виводом другої 
ємності і першим полюсом другого джерела пос-

тійної напруги, другий полюс першого джерела 
постійної напруги підключений до емітерів першо-
го, другого і третього біполярних транзисторів, 
другого виводу другої ємності і другого полюса 
другого джерела постійної напруги, що утворюють 
загальну шину, до якої підключена друга вивідна 
клема. 

Використання запропонованого пристрою для 
отримання електрично керованих по частоті гар-
монічних коливань розширює діапазон перебудови 
частоти генерації за рахунок виконання ємнісного 
елементу коливального контуру у вигляді ємнісної 
складової повного опору, який існує на електродах 
колектор і емітер другого біполярного транзистора 
та індуктивного елементу коливального контуру у 
вигляді активної індуктивності на основі четверто-
го біполярного транзистора і RC-фазозсуваючої 
ланки, що складається з першої ємності і третього 
резистора. Підвищення довгострокової стабільно-
сті частоти генерації забезпечується за допомогою 
використання додаткового джерела постійної на-
пруги, а також застосування генератора стабільно-
го струму на основі третього біполярного транзис-
тора і другого резистора для живлення 
транзисторної структури активного елементу ста-
більного діапазонного генератора гармонічних 
коливань, яка складається з першого і другого бі-
полярних транзисторів. Потужність генерованих 
гармонічних коливань зростає за рахунок значної 
величини від'ємного опору, який визначається ак-
тивною складовою повного опору на електродах 
колектор і емітер другого біполярного транзистора. 

На кресленні представлена схема стабільного 
діапазонного генератора гармонічних коливань. 

Пристрій містить перше джерело постійної на-
пруги 1 перший резистор 2, перший 3 і другий 4 
біполярні транзистори, другий резистор 5, третій 
біполярний транзистор 6, першу ємність 7, четвер-
тий біполярний транзистор 8, третій резистор 9, 
другу ємність 10, друге джерело постійної напруги 
11.При цьому, перший полюс першого джерела 
постійної напруги 1 з'єднано з першим виводом 
першого резистора 2, другий вивід першого резис-
тора 2 з'єднаний з колектором першого 3 і базою 
другого 4 біполярних транзисторів, колектор друго-
го біполярного транзистора 4 з'єднаний з першим 
виводом другого резистора 5, першим виводом 
першої ємності 7 та емітером четвертого біполяр-
ного транзистора 8, що утворюють першу вивідну 
клему, другий вивід другого резистора 5 з'єднаний 
з колектором третього біполярного транзистора 6, 
базою першого 3 і базою третього 6 біполярних 
транзисторів, другий вивід першої ємності 7 з'єд-
наний з базою четвертого біполярного транзисто-
ра 8 і першим виводом третього резистора 9, дру-
гий вивід третього резистора 9 з'єднаний з 
колектором четвертого біполярного транзистора 8, 
першим виводом другої ємності 10 і першим по-
люсом другого джерела постійної напруги 11, дру-
гий полюс першого джерела постійної напруги 1 
підключений до емітерів першого 3, другого 4 і 
третього 6 біполярних транзисторів, другого виво-
ду другої ємності 10 і другого полюса другого дже-
рела постійної напруги 11, що утворюють загальну 
шину, до якої підключена друга вивідна клема. 
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Стабільний діапазонний генератор гармоніч-
них коливань працює таким чином. 

Підвищення напруги джерел постійної напруги 
1 і 11 до величини, коли на електродах колектор і 
емітер біполярного транзистора 4 виникає від'єм-
ний опір, який призводить до виникнення гармоні-
чних коливань у контурі, який утворений парале-
льним включенням повного опору з ємнісною 
складовою на електродах колектор і емітер біпо-
лярного транзистора 4 і повного опору з індуктив-
ною складовою на електродах колектор і емітер 
біполярного транзистора 8. Фазозсуваюче коло з 
послідовно з'єднаних ємності 7 і резистора 9 до-
повнює необхідну різницю фаз для отримання 
індуктивної складової повного опору на електро-
дах колектор і емітер біполярного транзистора 8. 
Резистор 2 обмежує величину струму живлення 

транзисторної структури активного елементу гене-
ратора на основі біполярних транзисторів 3 і 4. 
Резистор 5 і біполярний транзистор 6 утворюють 
генератор стабільного струму для живлення акти-
вного елементу діапазонного генератора на основі 
біполярних транзисторів 3 і 4, що забезпечує під-
вищення довгострокової стабільності частоти ге-
нерації в робочому діапазоні частот. Ємність 10 
запобігає проходженню змінного струму через 
джерело постійної напруги 11. Джерело постійної 
напруги 11 регулює величину від'ємного опору, що 
визначає потужність генерованих гармонічних ко-
ливань. Наступна зміна джерел постійної напруги 
1 і 11 змінює величину ємнісної та індуктивної 
складових повного опору коливального контуру 
генератора, що призводить до зміни частоти гене-
рації. 
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