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Rys. 2.

Trójfazowy generator
fali sinusoidalnej

Schemat elektryczny pokazu-
je (rys. 2) jak przy uøyciu
pojedynczego filtra zmiennosta-
nowego typu UAF42, kilku re-
zystorÛw i†diod moøna zbudo-
waÊ trÛjfazowy generator fali
sinusoidalnej. DostÍpne s¹ trzy
wÍz³y wyjúciowe: wyjúcia gÛrno-
przepustowe, pasmowoprzepus-
towe i†dolnoprzepustowe. Syg-
na³y w wÍz³ach pasmowo prze-
pustowym i†dolnoprzepustowym
s¹ przesuniÍte w†fazie, odpo-
wiednio 90o i†180o wzglÍdem
wÍz³a gÛrnoprzepustowego. Do-
stÍpny wewn¹trz uk³adu pomoc-
niczy wzmacniacz operacyjny
moøna wykorzystaÊ jako stopieÒ
bufora lub wzmacniacza.
CzÍstotliwoúÊ oscylacji ustawia

siÍ rezystorami RF1 i†RF2 zgodnie
ze wzorem:

fOSC = 1/(2πRC)
gdzie : R=RF1=RF2 i †C=C1=C2=

1000pF.
Maksymalna czÍstotliwoúÊ os-

cylacji osi¹galna z†filtrem zmien-
nostanowym UAF42 wynosi
100kHz. Jednak powyøej 10kHz
wystÍpuj¹ zniekszta³cenia. Dla
czÍstotliwoúci oscylacji poniøej
100Hz zaleca siÍ stosowanie ze-
wnÍtrznych kondensatorÛw. Mog¹
one byÊ umieszczone rÛwnolegle
z†wewnÍtrznymi kondensatorami
C1 i†C2. Zmniejszy to wymagane
wartoúci RF1 i†RF2. Najlepiej, jeúli
zewnÍtrzne kondensatory s¹ typu
mikowego lub ceramiczne z†masy
NP0.
Dla uzyskania niezbÍdnych po-

ziomÛw wyjúciowych, wartoúci re-
zystorÛw R1..R4†powinny spe³niaÊ
nastÍpuj¹ce warunki:

R1/R2†= R3/R4 =
= (VO - VS)/(VO†- 0,15) - 1
Wartoúci zamieszczone na sche-

macie odnosz¹ siÍ do czÍstotli-
woúci 1kHz. Przy tej czÍstotliwoú-
ci zewnÍtrzne kondensatory moø-
na pomin¹Ê, poniewaø wartoúci
pojemnoúci wewnÍtrznych s¹ wy-
starczaj¹ce.
Rzeczywisty poziom wyjúcio-

wy moøe siÍ rÛøniÊ od wyliczo-
nego na skutek nieidealnego dzia-
³ania diod i†wzmacniaczy opera-
cyjnych. Dlatego moøe siÍ okazaÊ
konieczne dobranie w†pewnym
zakresie wartoúci stosunkÛw
R1/R2†i†R3/R4.
Dodatnie sprzÍøenie zwrotne

niezbÍdne dla natychmiastowego
wzbudzania oscylacji, zapewnia
po³¹czenie wyjúcia sekcji pasmo-
wo-przepustowej z†wejúciem
wzmacniacza sumuj¹cego poprzez
rezystor RFB. Odpowiednimi
dla tego rezystora s¹ wartoúci
10MΩ dla f>1kHz, 5MΩ dla
f=10...1000Hz i†750kΩ dla f<10Hz.
Mniejsze wartoúci powoduj¹
zwiÍkszenie poziomu wyjúciowe-
go i w†konsekwencji zniekszta³-
ceÒ.
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