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(72) ВОЙЦЕХОВСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, ЛА-
ЗАРЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ЛІЩИН-
СЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА, ФІЛИНЮК 
МИКОЛА АНТОНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Помножувач індуктивності на L-негатроні, що 
містить перетворювану котушку індуктивності, за-

гальну шину, який відрізняється тим, що введено 
два резистори, другу котушку індуктивності, опе-
раційний підсилювач, неінвертуючий вхід якого 
з'єднано з першою вихідною клемою, перетворю-
ваною котушкою індуктивності та через другу ко-
тушку індуктивності з виходом операційного підси-
лювача та другим резистором, інвертуючий вхід 
операційного підсилювача через перший резистор 
з'єднано з загальною шиною, другою вихідною 
клемою і перетворюваною котушкою індуктивності 
та через другий резистор - з виходом операційного 
підсилювача. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до радіотехніки і 

може бути використана в якості помножувача інду-
ктивності. 

Відомий реактивний елемент на базі чотирьо-
хшарової напівпровідникової структури, який за-
безпечує індуктивний опір на клемах [Серьезное 
А.Н., Степанова Л.Н., Васильченко Л.М. Управ-
ляемые аналоги индуктивности на структурах р-n-
р-n типа. Полупроводниковая электроника в тех-
нике и связи. Сборник статей. Под редакцией И.Ф. 
Николаевського -Москва: Радио и связь, 1990, 
вып. 28, ст. 20-28]. 

Недоліком даного елемента є низька темпера-
турна стабільність пов'язана з наявністю послідов-
но включених 3-х p-n-переходів і роботою в лавин-
ному режимі. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є узагальнений перетворювач індуктивності 
з індуктивним перетворюваним опором, який міс-
тить польовий транзистор, стік якого з'єднаний з 
загальною шиною та з керуючою клемою, між за-
твором і загальною шиною включено котушку інду-
ктивності, в подальшому, перетворювана котушка 
індуктивності, витік з'єднаний з керуючою клемою 
[Філинюк М.А., Куземко О.М., Ліщинська Л.Б. Інфо-
рмаційні пристрої на основі потенційно-нестійких 
багато електродних напівпровідникових структур 
Шотткі. - Вінниця: ВНТУ, 2009, ст. 182, рис. 7.6 а]. 

Недоліком даного пристрою є мале значення 
коефіцієнту помноження індуктивності та вузький 
частотний діапазон роботи. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого помножувача індуктивності на L-
негатроні, в якому за рахунок введення L-
негатрона досягається збільшення коефіцієнта 
помноження індуктивності та розширення частот-
ного діапазону роботи, що розширює функціона-
льні можливості пристрою. 

Поставлена задача вирішується тим, що в по-
множувач індуктивності на L-негатроні, який міс-
тить перетворювану котушку індуктивності, зага-
льну шину, введено два резистора, другу котушку 
індуктивності, операційний підсилювач, неінверту-
ючий вхід якого з'єднано з першою вихідною кле-
мою, першою котушкою індуктивності та через 
другу котушку індуктивності з виходом операційно-
го підсилювача та другим резистором, інвертую-
чий вхід операційного підсилювача через перший 
резистор з'єднано з загальною шиною, другою 
вихідною клемою і перетворюваною котушкою 
індуктивності та через другий резистор з виходом 
операційного підсилювача. 

На кресленні наведено схему помножувача ін-
дуктивності на L-негатроні. 

Пристрій містить перетворювану індуктивність 
1, перший вивід якої з'єднано з першою вихідною 
клемою 6 та неінвертуючим входом операційного 
підсилювача 3, і через другу котушку індуктивності 
4 з'єднано з виходом операційного підсилювача 3 
та першим виводом другого резистора 5, другий 
вивід перетворюваної індуктивності 1 з'єднано з 
загальною шиною 8, другою вихідною клемою 7 та 
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через перший резистор 2 - з другим виводом дру-
гого резистора 5 та інвертуючим виводом опера-
ційного підсилювача 3. 

Пристрій працює наступним чином. Викорис-
товується L-негатрон на узагальненому перетво-
рювачі імітансу (УПІ), що складається з операцій-
ного підсилювача 3, першого 2 та другого 5 
резисторів та другої котушки індуктивності 4, який 
підключається паралельно перетворюваній індук-
тивності 1. УПІ працює в режимі перетворення 
імітансу як конвертор імітансу, перетворюючи пе-

ретворювану індуктивність 1 в сумарну індуктив-
ність з від'ємним диференційним опором між вихі-
дними клемами 6 та 7, значення якої буде більшим 
за значення перетворюваної індуктивності 1 при 
виконанні певних умов. Друга котушка індуктивно-
сті 4 вмикається в коло додатного зворотного зв'я-
зку операційного підсилювача 3 та є індуктивністю 
негатрона. Перший 2 та другий 5 резистори - це 
резистори від'ємного зворотного зв'язку, які зада-
ють коефіцієнт підсилення операційного підсилю-
вача 3. Загальна шина 8 служить заземленням. 
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