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(57) Коливальний контур, що складається з першо-
го і другого польових транзисторів, сигнальної
клеми і загальної шини, причому витік другого тра-
нзистора з'єднаний з загальною шиною, який від-
різняється тим, що затвор першого транзистора
з'єднаний через перший резистор з загальною
шиною, стік під'єднаний до сигнальної клеми, за-
твор другого польового транзистора через другий
резистор під'єднаний до загальної шини, а стік
під'єднаний до сигнальної клеми.

Корисна модель відноситься до області елект-
роніки, в тому числі до коливальних систем.

Відомий коливальний контур, створений пара-
лельним включенням конденсатора і котушки інду-
ктивності [A.M. Калашников, Я.В. Степун. Колеба-
тельные системы Основы радиотехники и
радиолокации).- Москва, 1972, с.29].

Недоліком такого коливального контуру є ни-
зька добротність, що обмежена добротністю кон-
денсатора і котушки індуктивності, та великі масо-
габаритні розміри, обумовлені великими
розмірами конденсатора і котушки індуктивності
при їх інтегральному виконанні.

Відомий коливальний контур, що складається
з конденсатора змінної ємності і витка індуктивно-
сті. [В.А.Волгов. Детали и узлы радиоэлектронной
аппаратуры.- Москва: Энергия, 1967, с.339].

Недоліком такого коливального контура є від-
сутність електричної перестройки та великі масо-
габаритні розміри, обумовлені великими розміра-
ми конденсатора і котушки індуктивності при їх
інтегральному виконанні.

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є коливальний контур, який складається з
першого і другого польових транзисторів, сигналь-
ної клеми і загальної шини, причому перший тран-
зистор ввімкнений за схемою з спільним стоком, а
другий - за схемою з спільним витоком. Між затво-
ром першого транзистора і загальною шиною ввім-
кнений перший конденсатор, затвор підключений
до сигнальної клеми, а між стоком другого транзи-
стора і загальною шиною ввімкнений другий кон-
денсатор [Н.А. Филинюк. Активные УКВ фильтры."
Москва: Радио и связь, 1984, с. 14].

Недоліком такого пристрою є його великі гео-
метричні розміри при інтегральному виконанні.

В основу корисної моделі поставлено задачу
розробки такого коливального контура, в якому за
рахунок введення нових елементів і зв'язків між
ними досягається зменшення масогабаритних по-
казників.

Поставлена задача вирішується тим, що в ко-
ливальному контурі, що складається з першого і
другого польових транзисторів, сигнальної клеми і
загальної шини, причому витік другого транзисто-
ра з'єднаний з загальною шиною, затвор першого
транзистора з'єднаний через резистор з загальною
шиною, стік під'єднаний до сигнальної клеми, за-
твор другого транзистора через резистор під'єдна-
ний до загальної шини,  а стік під'єднаний до сиг-
нальної клеми.

На кресленні наведена схема коливального
контуру.

Коливальний контур складається з першого 1 і
другого 2 польових транзисторів, сигнальної клеми
3 і загальної шини 4, причому витік другого тран-
зистора 2 з'єднаний з загальною шиною 4, затвор
першого транзистора 1 з'єднаний через резистор 5
з загальною шиною 4, стік під'єднаний до сигналь-
ної клеми 3, затвор другого транзистора 2 через
резистор 6 під'єднаний до загальної шини 4, а стік
під'єднаний до сигнальної клеми 3.

Пристрій працює наступним чином. Другий
транзистор 2, витік і затвор якого з'єднані з зага-
льною шиною 4, а стік під'єднаний до сигнальної
клеми 3, при зворотному зміщенні на затворі
трансформує опір резистора 6 в ємнісний опір з
позитивною активною складовою опору ланцюга
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витік-стік. Перший транзистор 1, витік і затвор яко-
го з'єднані з загальною шиною 4, а стік під'єднаний
до сигнальної клеми 3, працює при прямому змі-
щенні на затворі і в цьому режимі еквівалентний
по своїм властивостям одноперехідному транзис-
тору. В результаті перетворення опору першого
резистора 5 його вихідний опір дорівнює:

ZBC = R5×(1 - a& ), (1)
де R5 - опір резистора 5;
a&  - комплексний коефіцієнт передачі по стру-

му:
),1/( T0 W-a=a&

де 0a  - низькочастотне значення коефіцієнта
передачі по струму;

TW  - приведена частота:
,f/f TT =W

де f - частота;
fT - гранична частота транзистора.

Після перетворення (1) з врахуванням TW <<
1, 0a  > 1 знаходимо

ZBC = - R5×(a0 - 1) + j R5 TW (2)
З виразу (2) видно, що в результаті перетво-

рення опору резистора 5 першим транзистором 1,
опір між його витоком і стоком є індуктивним XВС = j
× R5 × TW з еквівалентною індуктивністю LВС = R5/2 ×
p × fT, яка резонує з ємнісним опором ланцюга ви-
тік-стік другого транзистора. Активна складова
цього ланцюга RВС =  -  R5 × ( 0a -  1)  є від'ємною і
компенсує позитивний активний опір ланцюга ви-
тік-стік другого транзистора 2, забезпечуючи висо-
ку добротність коливального контура.

Відсутність у високочастотній схемі коливаль-
ного контура конденсаторів забезпечує зменшення
геометричних розмірів контура при його інтеграль-
ному виконанні.
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