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Корисна модель належить до галузі радіотехніки та електроніки і може бути використана як 
прилад, що генерує гармонійні коливання. 

Аналогом запропонованого пристрою є генератор з фазозсувним RC-колом, який містить 
операційний підсилювач, до неінвертуючого входу якого послідовно підключені перший 
резистор та три RC-фільтри, інвертуючий вхід якого підключений через другий резистор до 5 

заземлення, та вихід якого підключений до конденсатора третього RC-фільтру та через третій 
резистор до неінвертуючого входу (Марше Ж. Операционные усилители и их применение, - Л.: 
Энергия, 1974, ст. 82). 

Недоліком даного аналогу є те, що коефіцієнт підсилення має бути більше 29, що обмежує 
робочий діапазон частот генератора, а також те, що для зміни частоти генерації потрібна 10 

одночасна зміна параметрів трьох елементів схеми. 
Найближчим аналогом є генератор Віна, який містить операційний підсилювач, 

неінвертуючий вхід якого через перший резистор підключений до заземлення і через другий 
резистор підключений до виходу операційного підсилювача, інвертуючий вхід якого через 
паралельно підключені третій резистор та перший конденсатор підключений до заземлення і 15 

через послідовно підключені четвертий резистор та другий конденсатор підключений до виходу 
операційного підсилювача. (Марше Ж. Операционные усилители и их применение, - Л.: 
Энергия, 1974, ст. 82) 

Недоліком даного найближчого аналога є те, що коефіцієнт підсилення має бути більше 
трьох, що обмежує частотний діапазон роботи, а також те, що для зміни генерації потрібна 20 

одночасна зміна параметрів двох елементів схеми. 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого генератора, в якому 

введення нових елементів та зв'язків дозволяє отримати коефіцієнт підсилення лише більше 
одиниці, що призводить до збільшення частотного діапазону роботи схеми та для зміни частоти 
генерації потрібна зміна параметру тільки одного елементу. 25 

Поставлена задача вирішується тим, що в генератор гармонійних коливань, який містить 
операційний підсилювач, неінвертуючий вхід якого через перший резистор підключений до 
заземлення, інвертуючий вхід якого через другий резистор підключений до заземлення і через 
третій резистор підключений до виходу операційного підсилювача, згідно з корисною моделлю, 
введено перший та другий конденсатори, причому перший конденсатор підключений 30 

паралельно до першого резистора, другий конденсатор підключений між неінвертуючим входом 
і виходом операційного підсилювача. 

На кресленні наведено схему генератора гармонійних коливань на С-негатроні. 
Пристрій містить операційний підсилювач 5, неінвертуючий вхід якого через паралельно 

підключені резистор 1 та конденсатор 2 підключений до заземлення та через змінний 35 

конденсатор 6 підключений до виходу операційного підсилювача, інвертуючий вхід якого через 
резистор 3 підключений до заземлення та через резистор 4 підключений до виходу 
операційного підсилювача 5. 

Пристрій працює наступним чином: резистори 3 та 4 задають коефіцієнт підсилення схеми, 
що обирається трохи більший одиниці, це дозволяє розширити діапазон роботи схеми до 40 

частоти одиничного підсиленням операційного підсилювача. На вході схеми реалізується С-
негатрон, від'ємна ємність якого визначається виразом 1: 
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де 
1R  - опір резистора 4, 

2R  - опір резистора 3. 

Від'ємний опір С-негатрона визначається виразом 2: 45 
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0K  - коефіцієнт підсилення схеми на низькій частоті 
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1ƒ  - частота одиничного підсилення операційного підсилювача, 

HC  - ємність конденсатора 6. 

Внаслідок частотної залежності коефіцієнта підсилення операційного підсилювача, на 50 

високих частотах реактивний опір С-негатрона зменшується, і на певній частоті сумарний 
реактивний опір С-негатрона та конденсатора 2 дорівнює нулю, а сумарний активний опір є 
від'ємним. На даній частоті виникнуть гармонійні коливання. Змінюючи ємність конденсатора 6, 
можна змінювати частоту генерації схеми. Конденсатор 2 може бути відсутнім, в цьому випадку 
частота коливань на виході схеми визначається тільки ємністю змінного конденсатора 6. Таким 55 
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чином забезпечується досягнення поставної задачі, що розширює функціональні можливості 
схеми. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 5 

Генератор гармонійних коливань на С-негатроні, що містить операційний підсилювач, 
неінвертуючий вхід якого через перший резистор підключений до заземлення, інвертуючий вхід 
якого через другий резистор підключений до заземлення і через третій резистор підключений до 
виходу операційного підсилювача, який відрізняється тим, що введено перший та другий 
конденсатори, при цьому перший конденсатор підключений паралельно до першого резистора, 10 

другий конденсатор підключений між неінвертуючим входом і виходом операційного 
підсилювача.
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