Laboratorinis darbas Nr. 12
Vienos pakopos tranzistorinis LC– generatorius.
Harmoninio signalo dažnio moduliavimas
Teorijos klausimai
1. Harmoninio signalo dažnio moduliacijos pagrindai. Žinoti moduliuoto dažnio ir
moduliuotos fazės virpesių savybes. Moduliuoto dažnio bei moduliuotos fazės signalų
spektrai.
2. Dažninės moduliacijos gavimo būdai, jų palyginamoji analizė.
3. Elektrinių virpesių generatoriaus sudarymo ir veikimo principai, panaudojant stiprintuvą su
grįžtamojo ryšio grandinėmis. Vienos pakopos tranzistorinis LC– generatorius su varikapu,
kaip harmoninio signalo dažnio moduliatorius.
4. Varikapo veikimo principas ir pagrindiniai parametrai.
Praktinės užduotys
1. Matavimo stende sujungti vienos pakopos BE tranzistorinio LC– generatoriaus elektroninę
grandinę su varikapu D LC– kontūre (1 pav.). Oscilografo ekrane gauti generatoriaus
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1 pav. BE pakopos tranzistorinio LC– generatoriaus elektroninę grandinę su
varikapu D, įjungtu L2C2*– kontūre
C1  0,01 F, C2  510 pF, C3  24 pF, C4  0,033 F, C5  0,1 F;
R1  33 k, R2  R3  3 k, R4  10 k, R5  200 k;
L1, L2 – „Z2“;
EKE  –12 V – „ĮTAMPOS ŠALTINIS“ (0–20 V)

Darbo gynimo metu būtina atsakyti į šiuos klausimus:
1– kodėl tranzistorinio generatoriaus veika priklauso nuo pastoviosios maitinimo įtampos ?
2– kodėl bazės-emiterio priešįtampio UBE

o

pastoviosios įtampos rezistorinio daliklio R1||R2

rezistorius R2 yra šuntuotas kondensatoriumi C1 ?
3– kokia R3C4– grandinės paskirtis ?
4– kodėl indukcinių ritelių L1 ir L2 išvadai pažymėti taškais  sujungti taip, kaip tai parodyta
1 pav. ?
5– kodėl tiriamojo LC– generatoriaus išėjime Uiš generuojamų virpesių Uiš  dažnis f iš didėja,
didėjant varikapo D atgalinei įtampai Uo ?
6– kokia kondensatoriaus C2 ir rezistoriaus R5 paskirtis ?
7– kokia kondensatorių C3 ir C5 paskirtis ?

