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(57) Генератор електричних коливань, який міс-
тить біполярний транзистор, ємність і джерело по-
стійної напруги, який відрізняється тим, що в ньо-
го введені другий і третій біполярні транзистори,
друга і третя ємність, перший, другий, третій і чет-
вертий резистори, друге джерело постійної напру-
ги, причому перший полюс першого джерела по-
стійної напруги з'єднаний з першим виводом пер-
шого резистора, а другий вивід першого резистора
з'єднаний з базою першого біполярного транзис-
тора, емітер якого з'єднаний з емітером другого бі-
полярного транзистора, при цьому колектор пер-

шого біполярного транзистора з'єднаний з першим
виводом другого резистора і емітером третього бі-
полярного  транзистора,  який  утворює першу ви-
хідну клему, при цьому другий вивід другого рези-
стора  з'єднаний  із  базою  другого  біполярного
транзистора і першим виводом третього резисто-
ра, а емітер третього біполярного транзистора
з'єднаний із першим виводом першої ємності, а
другий вивід першої ємності з'єднаний з базою
третього біполярного транзистора і першим виво-
дом четвертого резистора, який з'єднаний з колек-
тором третього біполярного транзистора, першим
виводом другої ємності і першим полюсом другого
джерела постійної напруги, а другий полюс друго-
го джерела постійної напруги з'єднаний із другим
виводом другої ємності, другим виводом третього
резистора, колектором другого біполярного тран-
зистора і другим полюсом першого джерела по-
стійної напруги, які утворюють загальну шину, до
якої підключена друга вихідна клема.

Винахід належить до галузі радіотехніки і може
бути використаний як джерело керованих по час-
тоті коливань.

Відомий пристрій для отримання електричних
коливань, який складається з керованого джерела
оптичного випромінювання, двох польових транзи-
сторів, один із яких є фоточутливим, трьох блоку-
вальних котушок індуктивності, двох ємностей і чо-
тирьох джерел постійної напруги, які утворюють
оптично керований автогенератор. При дії оптич-
ного випромінювання на фоточутливий польовий
транзистор змінюється його ємнісна складова пов-
ного опору на електродах стік-витік, що приводить
до зміни частоти генерації (див. Авторське свідоц-
тво СРСР №1688375, кл. Н03С3/36, Н03В5/00,
1991, Бюл. № 40).

Недоліком такого пристрою є невеликий діапа-
зон перебудови частоти, мале значення вихідної
змінної напруги, що обумовлено малим значенням
диференційного від'ємного опору на електродах
стік-витік другого польового транзистора.

За  прототип  обрано  керований  генератор
електричних коливань, який складається з біполя-
рного транзистора, джерела постійної напруги,
фотодіода р-і-n типу, елемента з електронно-

керованою ємністю, джерела випромінювання ке-
рованої інтенсивності. Коливальний контур гене-
ратора утворений фотоварактором, керована єм-
ність якого є ємністю коливального контура і індук-
тивним опором емітер-база біполярного транзис-
тора. Зміна інтенсивності оптичного випроміню-
вання, яке діє на р-і-n фотодіод, що підключений
паралельно колу  емітер-база,  викликає  зміну  ін-
дуктивного опору коливального контура, що при-
водить до зміни частоти генерації (див. Авторське
свідоцтво, СРСР № 1385241, кл. Н03С3/12, 1988,
Бюл. № 12).

Недоліком такого пристрою є невеликий діапа-
зон перебудови частоти генерації, мале значення
вихідних змінних напруг, що зв'язано з невеликим
значенням від'ємного диференційного опору, який
виникає на електродах емітер-база біполярного
транзистора.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення генератора електричних коливань, в якому
за рахунок введення нових блоків і зв'язків між ни-
ми стає можливим виконання ємнісного елемента
коливального контура у вигляді двох біполярних
транзисторів, а індуктивного у вигляді біполярного
транзистора з послідовним колом із ємності і рези-
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стора, що приводить до розширення діапазону пе-
ребудови частоти генерації і потужності вихідного
сигналу.

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій який містить біполярний транзистор, єм-
ність і джерело постійної напруги, введено другий і
третій біполярні транзистори, другу і третю єм-
ність, перший, другий, третій і четвертий резисто-
ри, друге джерело постійної напруги, причому пе-
рший полюс першого джерела постійної напруги
з'єднаний з першим виводом першого резистора, а
другий вивід першого резистора з'єднаний з базою
першого біполярного транзистора, емітер якого
з'єднаний з емітером другого біполярного транзис-
тора, при цьому колектор першого біполярного
транзистора з'єднаний з першим виводом другого
резистора і емітером третього біполярного транзи-
стора, який утворює першу вихідну клему, при
цьому другий вивід другого резистора з'єднаний із
базою другого біполярного транзистора і першим
виводом третього резистора, а емітер третього бі-
полярного транзистора з'єднаний із першим виво-
дом першої ємності, а другий вивід першої ємності
з'єднаний з базою третього біполярного транзис-
тора і першим виводом четвертого резистора,
який з'єднаний з колектором третього біполярного
транзистора,  першим  виводом  другої  ємності  і
першим полюсом другого джерела постійної на-
пруги, а другий полюс другого джерела постійної
напруги з'єднаний із другим виводом другої ємнос-
ті, другим виводом третього резистора, колекто-
ром другого біполярного транзистора і другим по-
люсом першого джерела постійної напруги, які
утворюють загальну шину, до якої підключена дру-
га вихідна клема.

Використання запропонованого пристрою для
генерації електричних коливань суттєво розширює
діапазон перебудови частоти генерації та зрос-
тання потужності вихідного сигналу за рахунок ви-
конання ємнісного елемента коливального контура
у вигляді ємнісної реактивної складової повного
опору, який існує на електродах колектор-колектор
першого і другого біполярних транзисторів та інду-
ктивного елемента у вигляді реактивної складової
повного опору, який існує на електродах емітер-

колектор третього біполярного транзистора. При
зміні напруги першого і другого джерела постійної
напруги здійснюється ефективна перебудова час-
тоти генерації в результаті зміни як ємності, так і
індуктивності коливального контура. Потужність
вихідного сигналу зростає за рахунок значної ве-
личини від'ємного опору, який визначається актив-
ною складовою повного опору на електродах ко-
лектор-колектор першого і другого біполярних
транзисторів.

На кресленні (фіг.) подано схему генератора
електричних коливань.

Пристрій містить джерело постійної напруги 1,
резистор 2, біполярні транзистори 3 і 4, які через
резистори 5 і 6 і послідовне коло з ємності 7 і ре-
зистора 8 з'єднано з біполярним транзистором 9.
Ємність 10 підключена паралельно джерелу по-
стійної напруги 11. Вихід пристрою утворений емі-
тером транзистора 9 і загальною шиною.

Генератор електричних коливань працює та-
ким чином.

Підвищенням напруги джерел постійної напру-
ги 1 і 11 до величини, коли на електродах колек-
тор-колектор біполярних транзисторів 3 і 4 виникає
від'ємний опір, який приводить до виникнення еле-
ктричних коливань в контурі, який утворений пара-
лельним з'єднанням повного опору з ємнісною
складовою на електродах колектор-колектор біпо-
лярних транзисторів 3 і 4 та повного опору з індук-
тивною складовою на електродах емітер-колектор
біполярного транзистора 9. Резистори 2, 5 і 6 здій-
снюють електричне живлення біполярних транзис-
торів 3 і 4, а ємність 10 запобігає проходженню
змінного струму через джерело постійної напруги
11. Послідовне коло з ємності 7 і резистора 8 здій-
снює необхідний фазовий зсув для отримання ін-
дуктивного опору на електродах емітер-колектор
біполярного транзистора 9. Джерело постійної на-
пруги 11 регулює величину від'ємного опору, що
визначає потужність вихідного сигналу. Наступна
зміна напруги джерел постійної напруги 1 і 11 змі-
нює як ємнісну,  так і індуктивну складові повного
опору коливального контура, що приводить до змі-
ни частоти генерації.
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