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ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИВІБРАТОРІВ 
 

Мультивібраторами називають пристрої, що генерують 

коливання прямокутної форми. Схема мультивібратора 

представлена на рис.1.1.1. Назву пристрою дали за його 

характеристику «мульти» - багато «вібро» -коливання. 

Мультивібратор є одним з найпоширеніших генераторів імпульсів 

прямокутної форми, що представляє собою двохкаскадний 

резистивний підсилювач з додатнім зворотним зв'язком. Відомо 

багато варіантів мультивібраторів на електронних лампах, 

транзисторах, тиристорах та інтегральних.мікросхемах.  

Мультивібратори застосовують в якості генераторів імпульсів, 

дільників частоти, формувачів імпульсів, безконтактних 

перемикачів і т. п. в пристроях автоматики, обчислювальної та 

вимірювальної техніки, в  тому числі в реле часу. 

Мета: Вивчення історії відкриття мультивібраторів, їх видів та 

порівняння режимів роботи. Практично дослідити та 

проаналізувати вплив зміни різних характеристик (ємність 

конденсаторів, опір резисторів та зміну різних транзисторів) на 

частоту мультивібраторів.  

Актуальність: В наш час більшу частину роботи виконують різні 

механізми, але не всі розуміють принцип їх роботи. Оскільки в 

шкільному курсі фізики приділяється мало уваги радіоелектроніці, 

то свою тему вважаю актуальною. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA


Автором було досліджено вплив зміни опору резисторів та 

ємності конденсаторів на частоту мультивібратора, дослідження 

показало, що при збільшенні опору резисторів відбувається 

стабільне зменшення частоти в усіх експериментах, Інший дослід 

показав, що зміна ємності конденсаторів не дає достатній приріст 

чи спадання частоти. Також на частоту та період мультивібратора 

можна впливати змінюючи напругу. 

Найчастіше використовують мультивібратори створені на основі 

операційного підсилювача завдяки його надійності та простоти. 
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