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(57) Електрично керований генератор лінійно змін-
ної напруги, який містить джерело постійної напру-
ги, перший і другий біполярні транзистори, котушку
індуктивності, перший і другий резистори, першу і
другу ємності, загальну шину, причому перший
вивід джерела постійної напруги з'єднаний з пер-
шим 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 і другим виводом другого
резистора, що утворюють другу вивідну клему, яка
підключена до загальної шини, який відрізняєть-
ся тим, що в нього введено друге джерело постій-
ної напруги, третю і четверту ємності, третій і чет-
вертий резистори, причому перший вивід другого
джерела постійної напруги з'єднаний з першим
виводом третьої ємності і першим виводом тре-
тього резистора, другий вивід третього резистора
з'єднаний з емітером першого біполярного транзи-
стора і базою другого біполярного транзистора,
перший вивід четвертої ємності з'єднаний з пер-
шими виводами першого джерела постійної напру-
ги і першого резистора, другий вивід четвертої
ємності з'єднаний з другим виводом другої ємності
та першим виводом четвертого резистора, при
цьому другий вивід другого джерела постійної на-
пруги з'єднаний з другим виводом третьої ємності
та другим виводом четвертого резистора, які при-
єднані до загальної шини.

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

Відомий генератор з електронною перебудо-
вою частоти, який складається з джерела постій-
ної напруги, першого і другого біполярних транзис-
торів, резистора, ємності та котушки індуктивності
[Генератор с электронной перестройкой частоты
//Радио. -1991. -№12. -С.33].

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

За прототип обрано електрично керований ге-
нератор лінійно змінної напруги [Патент України на
корисну модель №33041, МПК Н03В7/00, бюл.
№11, 2008p.], який складається з джерела постій-
ної напруги, першого і другого біполярних транзис-
торів, котушки індуктивності, першого і другого
резисторів, першої і другої ємностей, загальної
шини, причому перший вивід джерела постійної
напруги з'єднаний з першим виводом першого ре-
зистора, другий вивід першого резистора з'єдна-
ний з колектором першого біполярного транзисто-
ра, першим виводом котушки індуктивності та
першими виводами першої і другої ємностей, що
утворюють першу вивідну клему, база першого
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біполярного транзистора з'єднана з емітером дру-
гого біполярного транзистора, першим виводом
другого резистора, другим виводом котушки індук-
тивності і другим виводом першої ємності, база
другого біполярного транзистора з'єднана з еміте-
ром першого біполярного транзистора, при цьому
другий вивід джерела постійної напруги з'єднаний
з колектором другого біполярного транзистора,
другим виводом другого резистора і другим виво-
дом другої ємності, що утворюють другу вивідну
клему, яка підключена до загальної шини.

Недоліком такого пристрою є вузькі функціо-
нальні можливості, що зумовлено інтервалом пау-
зи між генерованими імпульсами лінійно змінної
напруги, а перелаштування параметрів генерова-
них імпульсів шляхом зміни напруги джерела по-
стійної напруги призводить до спотворення форми
лінійно змінної напруги.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення електрично керованого генератора лі-
нійно змінної напруги, в якому за рахунок введення
нових блоків і зв'язків між ними стає можливим
здійснення електричного керування параметрами
генерованих імпульсів за допомогою другого дже-
рела постійної напруги, що зменшує спотворення
форми імпульсів лінійно змінної напруги, а також
використання глобального від'ємного зворотного
зв'язку по напрузі, який призводить до усунення
інтервалу паузи між генерованими імпульсами.

Поставлена задача вирішується тим, що в
пристрій, який містить джерело постійної напруги,
перший і другий біполярні транзистори, котушку
індуктивності, перший і другий резистори, першу і
другу ємності, загальну шину, причому перший
вивід джерела постійної напруги з'єднаний з пер-
шим 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 і другим виводом другого
резистора, що утворюють другу вивідну клему, яка
підключена до загальної шини, введено друге
джерело постійної напруги, третю і четверту ємно-
сті, третій і четвертий резистори, причому перший
вивід другого джерела постійної напруги з'єднаний
з першим виводом третьої ємності і першим виво-
дом третього резистора, другий вивід третього
резистора з'єднаний з емітером першого біполяр-
ного транзистора і базою другого біполярного тра-
нзистора, перший вивід четвертої ємності з'єдна-
ний з першими виводами першого джерела
постійної напруги і першого резистора, другий ви-
від четвертої ємності з'єднаний з другим виводом
другої ємності та першим виводом четвертого ре-
зистора, при цьому другий вивід другого джерела
постійної напруги з'єднаний з другим виводом тре-

тьої ємності та другим виводом четвертого резис-
тора, які приєднані до загальної шини.

На кресленні представлена схема електрично
керованого генератора 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, загальну шину 9, друге джерело постійної на-
пруги 10, третю 11 і четверту 12 ємності, третій 13
і четвертий 14 резистори, причому перший вивід
першого джерела постійної напруги 1 з'єднаний з
першим виводом першого резистора 2 і першим
виводом четвертої ємності 12, другий вивід пер-
шого резистора 2 з'єднаний з колектором першого
біполярного транзистора 3, першим виводом ко-
тушки індуктивності 5 та першими виводами пер-
шої 6 і другої 8 ємностей, що утворюють першу
вивідну клему, база першого біполярного транзис-
тора 3 з'єднана з емітером другого біполярного
транзистора 4, першим виводом другого резистора
7, другим виводом котушки індуктивності 5 і дру-
гим виводом першої ємності 6, другий вивід тре-
тього резистора 13 з'єднаний з базою другого бі-
полярного транзистора 4 і емітером першого
біполярного транзистора 3, другий вивід четвертої
ємності 12 з'єднаний з другим виводом другої єм-
ності 8 і першим виводом четвертого резистора
14, при цьому колектор другого біполярного тран-
зистора 4 з'єднаний з другим виводом третьої єм-
ності 11, другими виводами першого 1 і другого 10
джерел постійної напруги та другими виводами
другого 7 і четвертого 14 резисторів, що утворю-
ють другу вивідну клему, яка підключена до зага-
льної шини 9.

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

При збільшенні напруги першого 1 і другого 10
джерел постійної напруги до величини, коли на
електродах колектор-колектор першого 3 і другого
4 біполярних транзисторів 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 ємність 6 шунтує високоча-
стотні гармонічні складові генерованої напруги.
Перший резистор 2 обмежує величину струму жи-
влення активного елементу генератору на основі
першого 3 і другого 4 біполярних транзисторів і
спільно з другим резистором 7 утворює подільник
напруги для забезпечення режиму живлення по
постійному струму. Друга ємність 8 утворює послі-
довний коливальний контур спільно з котушкою
індуктивністю 5 і призначена для трансформації
вихідного опору електрично керованого генерато-
ра лінійно змінної напруги з метою узгодження
його з навантаженням. Реактивна складова повно-
го опору на електродах колектор-колектор першо-
го 3 і другого 4 біполярних транзисторів має ємніс-
ний характер, величина якої залежить від
величини напруги живлення. Резистор 7 утворює
локальний від'ємний зворотний зв'язок по напрузі,
що призводить до підвищення стабільності часто-
ти генерованих імпульсів. Четверта ємність 12 і
четвертий резистор 14 утворюють коло глобально-
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го зворотного зв'язку по напрузі, внаслідок чого
збільшується час процесу розрядження індуктив-
ності 5, що призводить до усування паузи між ге-
нерованими імпульсами лінійно змінної напруги.
Третій резистор 13 призначений для обмеження
струму бази другого біполярного транзистора 4 і
спільно з третьою ємністю 11 утворюють фільтр

для запобігання проходження змінного струму
крізь друге джерело постійної напруги 10. Зміна
величини напруги першого 1 і другого 10 джерел
постійної напруги призводить до зміни частоти
повторення лінійно змінних імпульсів змінної на-
пруги, а також зміни кута нахилу лінійно змінної
напруги.
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