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(57) Радіочастотний логічний елемент, що містить 
транзистор, три резистори, загальну шину, вихід 
пристрою, перший діод, перший вивід якого пара-
лельно з'єднаний з першим виводом другого діо-
да, другий вивід якого з'єднано з другим входом 
пристрою, другий вивід першого діода з'єднаний з 
першим входом пристрою, до першого входу пер-
шого діода під'єднаний перший вивід першого ре-
зистора, який відрізняється тим, що введено два 
конденсатори, шину живлення, клему опорного 

сигналу, а як транзистор використано одноперехі-
дний транзистор, перша база якого з'єднана з за-
гальною шиною, друга база з'єднана через другий 
резистор з шиною живлення, до другої бази пара-
лельно під'єднаний перший вивід другого конден-
сатора, другий вивід якого з'єднано з загальною 
шиною, друга база і перший вивід другого конден-
сатора з'єднані з виходом пристрою, емітер одно-
перехідного транзистора паралельно з'єднаний з 
першим виводом першого конденсатора і з пер-
шим виводом третього резистора, другий вивід 
першого конденсатора з'єднаний з загальною ши-
ною, другий вивід третього резистора з'єднаний з 
загальною шиною, перший вивід третього резис-
тора з'єднаний з першим виводом другого діода, 
до першого виводу другого діода паралельно пі-
д'єднана клема опорного сигналу, другий вивід 
першого резистора з'єднаний з шиною живлення. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до імпульсної те-
хніки і може бути використано в обчислювальних 
пристроях з радіоімпульсним способом представ-
лення інформації. 

Відомий базовий логічний елемент на транзи-
стор-транзисторній логіці, який містить п'ять тран-
зисторів, емітери другого та третього транзисторів 
з'єднані через резистори з загальною шиною, ко-
лектори першого, другого, третього та четвертого 
транзисторів з'єднані через резистори з шиною 
живлення, колектор першого транзистора з'єдна-
ний з базою другого транзистора, колектор другого 
транзистора з'єднано з базою третього транзисто-
ра, емітер третього транзистора з'єднаний з базою 
четвертого транзистора, емітер четвертого тран-
зистора з'єднано з колектором п'ятого транзисто-
ра, база п'ятого транзистора з'єднана з емітером 
другого транзистора, емітер п'ятого транзистора 
з'єднаний з загальною шиною [Основы цифровой 
техники / Мальцева Л.А., Фрумберг B.C., Ямпольс-
кий B.C. - М: Радио и связь, 1986. - С.18]. 

Недоліком даного пристрою є низький коефіці-
єнт корисної дії, так як велика кількість транзисто-

рів в пристрої призводить до великого споживання 
енергії. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є діоднотранзисторній логічний елемент, 
який містить транзистор, емітер якого з'єднаний з 
загальною шиною, а колектор через другий резис-
тор з'єднаний з другим джерелом живлення, до 
колектора під'єднаний вихід пристрою, база тран-
зистора з'єднана через послідовне з'єднання п'я-
того, четвертого та першого діодів з першим вхо-
дом пристрою, база транзистора з'єднана через 
третій резистор з джерелом зміщення, між четвер-
тим і першим діодами паралельно під'єднаний 
перший вивід другого діода, другий вивід якого 
з'єднаний з другим входом пристрою, до першого 
виводу другого діода паралельно під'єднаний пе-
рший вивід третього діода, другий вивід якого 
з'єднаний з третім входом пристрою, між першим 
та четвертим діодами під'єднаний перший вивід 
першого резистора, другий вивід якого з'єднаний з 
першим джерелом живлення [Основы электроники 
и микроэлектроники / Гершунский Б.С. - К. Вища 
шк. Головное изд-во, 1987. - С.217]. 
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Недоліком даного пристрою є обмежені функ-
ціональні можливості, так як пристрій не може 
працювати при постійному струмі. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого радіочастотного логічного елеме-
нта, в якому за рахунок введення нових елементів 
та зв'язків між ними досягається розширення фун-
кціональних можливостей за рахунок підвищення 
завадозахищенності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ра-
діочастотний логічний елемент, який містить тран-
зистор, три резистори, загальну шину, вихід при-
строю, перший діод, перший вивід якого 
паралельно з'єднаний з першим виводом другого 
діода, другий вивід якого з'єднано з другим входом 
пристрою, другий вивід першого діода з'єднаний з 
першим входом пристрою, до першого входу пер-
шого діода під'єднаний перший вивід першого ре-
зистора, введено два конденсатори, шину жив-
лення, клему опорного сигналу, а як транзистор 
використано одноперехідний транзистор, перша 
база якого з'єднана з загальною шиною, друга ба-
за з'єднана через другий резистор з шиною жив-
лення, до другої бази паралельно під'єднаний пе-
рший вивід другого конденсатора, другий вивід 
якого з'єднано з загальною шиною, друга база і 
перший вивід другого конденсатора з'єднані з ви-
ходом пристрою, емітер одноперехідного транзис-
тора паралельно з'єднаний з першим виводом 
першого конденсатора і з першим виводом третьо-
го резистора, другий вивід першого конденсатора 
з'єднаний з загальною шиною, другий вивід тре-
тього резистора з'єднаний з загальною шиною, 
перший вивід третього резистора з'єднаний з пер-
шим виводом другого діода, до першого виводу 
другого діода паралельно під'єднана клема опор-
ного сигналу, другий вивід першого резистора 
з'єднаний з шиною живлення. 

На кресленні наведено схему радіочастотного 
логічного елемента. 

Пристрій містить одноперехідний транзистор 
1, перша база якого з'єднана з загальною шиною 
13, друга база з'єднана через другий резистор 9 з 
шиною живлення 12, до другої бази паралельно 
під'єднаний перший вивід другого конденсатора 
10, другий вивід якого з'єднано з загальною шиною 
13, друга база і перший вивід другого конденсато-
ра 10 з'єднані з виходом пристрою 11, емітер од-
ноперехідного транзистора 1 паралельно з'єдна-

ний з першим виводом першого конденсатора 8 і з 
першим виводом третього резистора 7, другий 
вивід першого конденсатора 8 з'єднаний з загаль-
ною шиною 13, другий вивід третього резистора 7 
з'єднаний з загальною шиною 13, перший вивід 
третього резистора 7 з'єднаний з першим виводом 
другого діода 5, другий вивід якого з'єднано з дру-
гим входом пристрою 6, до першого виводу друго-
го діода 5 паралельно під'єднана клема опорного 
сигналу 14, перший вивід першого діода 3 парале-
льно з'єднаний з першим виводом другого діода 5, 
другий вивід першого діода 3 з'єднаний з першим 
входом пристрою 4, до першого входу першого 
діода 3 під'єднаний перший вивід першого резис-
тора 2, другий вивід якого з'єднано з шиною жив-
лення 12. 

Пристрій працює наступним чином. 
Використовується узагальнений перетворювач 

імітансу (УПІ) на основі одноперехідного транзис-
тора 1, працюючого в режимі перетворення імітан-
су з спільною першою базою. Якщо сигнал з'явля-
ється на першому 4 та другому 6 входах тоді 
зростає напруга на емітері і одноперехідний тран-
зистор 1 в цьому режимі працює як конвертор імі-
тансу, перетворюючи ємність першого конденса-
тора 8 в ємність з від'ємним диференційним 
опором між першою та другою базою транзистора 
1, яка сумісно з ємністю другого конденсатора 10 
закорочує вихід 11. На виході 11 сигнал відсутній. 
Теж саме відбувається, якщо сигнал поступає на 
перший 4 чи другий 6 вхід. Якщо сигнал на пер-
шому 4 та другому 4 входах наближається до умо-
вного нуля, напруга на емітері одноперехідного 
транзистора 1 мала і він працює в режимі інверто-
ра імітансу перетворюючи ємність першого кон-
денсатора 8 в індуктивність з від'ємним диферен-
ційним опором між першою та другою базою одно 
перехідного транзистора 1, яка створює парале-
льний коливальний контур з ємністю другого кон-
денсатора 10 внаслідок його великого опору на 
вихід 11 поступає сигнал з клеми опорного сигналу 
14, тобто реалізується елемент "І-НІ". Перший 3 та 
другий 5 діоди є детектором, які забезпечують 
перетворення сигналу в постійну напругу. Другий 
резистор 9 є навантажувальним, перший резистор 
2 регулює струм емітера, третій резистор 7 визна-
чає робочу точку на кривій навантаження транзис-
тора. Загальна шина 13 служить заземленням. 
Шина живлення 12 призначена для подачі напруги. 
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