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(72) ЛАЗАРЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ВОЙЦЕХОВСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, ЛІЩИН-
СЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА, ФІЛИНЮК 
МИКОЛА АНТОНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Помножувач реактивності на С-негатроні, що 
містить перетворювану ємність, загальну шину, 

який відрізняється тим, що введено два резисто-
ри, другу ємність, операційний підсилювач, неін-
вертуючий вхід якого з'єднано з першою вихідною 
клемою, перетворюваною ємністю та через другу 
ємність з виходом операційного підсилювача та 
другим резистором, інвертуючий вхід операційного 
підсилювача через перший резистор з'єднано з 
загальною шиною, другою вихідною клемою та 
через другий резистор з - виходом операційного 
підсилювача. 

 
 
 

 
Корисна модель відноситься до галузі радіо-

техніки і може бути використана в якості помножу-
вача реактивності. 

Відомий реактивний елемент на базі аналогів 
чотирьохшарової напівпровідникової структури, 
що забезпечують ємнісний опір на клемах [Серь-
езное А.Н., Степанова Л.Н., Негоденко О.Н., Пути-
лин В.П. Полупроводниковые аналоги реактивнос-
тей. - Москва: Знание, 1990, (Сер. 
«Радиоэлектроника и связь» №. 7, ст. 36]. 

Недоліком даного елемента є низька темпера-
турна стабільність пов'язана з наявністю послідов-
но включених 3-х p-n-переходів та малий частот-
ний діапазон роботи. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є реактивний елемент, який містить польо-
вий транзистор витік якого з'єднаний з загальною 
шиною та з керуючою клемою, між затвором і за-
гальною шиною включено перший конденсатор, в 
подальшому, перетворювану ємність, стік з'єдна-
ний з керуючою клемою [Филинюк Н.А. Активные 
СВЧ фильтры на транзисторах. - М.: Радио и 
связь, 1987, ст. 64, рис. 24 и]. 

Недоліком даного пристрою є низький коефіці-
єнт помноження реактивності та малий частотний 
діапазон роботи. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого помножувача реактивності на С-
негатроні, в якому за рахунок введення нових 
елементів та зв'язків між ними досягається збіль-

шення коефіцієнта помноження реактивності, ро-
зширення частотного діапазону роботи та збіль-
шення коефіцієнту перекриття ємності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в по-
множувач реактивності на С-негатроні, який міс-
тить перший польовий транзистор витік якого з'єд-
наний з загальною шиною, між затвором і 
загальною шиною включено перший конденсатор, 
затвор через перший резистор з'єднаний з керую-
чою клемою, витік через другий резистор підклю-
чений до клеми живлення, яка через другий кон-
денсатор з'єднана з загальною шиною, а сток 
через третій конденсатор з'єднаний з сигнальною 
клемою, введено другий польовий транзистор, 
витік якого з'єднаний з загальною шиною, сток 
з'єднаний з стоком першого польового транзисто-
ра, затвор через четвертий конденсатор з'єднаний 
з загальною шиною і через третій резистор з'єдна-
ний з керуючою клемою. 

Поставлена задача вирішується тим, що в по-
множувач реактивності на С-негатроні, який міс-
тить перетворювану ємність, загальну шину, вве-
дено два резистора, другу ємність, операційний 
підсилювач, неінвертуючий вхід якого з'єднано з 
першою вихідною клемою, першою ємністю та 
через другу ємність з виходом операційного підси-
лювача та другим резистором, інвертуючий вхід 
операційного підсилювача через перший резистор 
з'єднано з загальною шиною, другою вихідною 
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клемою та через другий резистор з виходом опе-
раційного підсилювача. 

На кресленні наведено схему помножувача 
реактивності на С-негатроні. 

Пристрій містить перетворювану ємність 1, 
перший вивід якої з'єднано з першою вихідною 
клемою 6 та неінвертуючим входом операційного 
підсилювача 2 і через другу ємність 4 з'єднано з 
виходом операційного підсилювача 2 та першим 
виводом другого резистора 5, другий вивід перет-
ворюваної ємності 1 з'єднано з загальною шиною 
8, другою вихідною клемою 7 та через перший 
резистор 3 - з другим виводом другого резистора 5 
та інвертуючим виводом операційного підсилюва-
ча 3. 

Пристрій працює наступним чином. Викорис-
товується С-негатрон на узагальненому перетво-

рювачі імітансу (УПІ), що складається з операцій-
ного підсилювача 2, першого 3 та другого 5 резис-
торів та другої ємності 4, який підключається па-
ралельно перетворюваній ємності 1. УПІ працює в 
режимі перетворення імітансу як конвертор імітан-
су, перетворюючи перетворювану ємність 1 в су-
марну ємність з від'ємним диференційним опором 
між вихідними клемами 6 та 7, значення якої буде 
більшим за значення перетворюваної ємності 1 
при виконанні певних умов. Друга ємність 4 вмика-
ється в коло додатного зворотного зв'язку опера-
ційного підсилювача 2 та є ємністю негатрона. 
Перший 3 та другий 5 резистори - це резистори 
від'ємного зворотного зв'язку, які задають коефіці-
єнт підсилення операційного підсилювача 2. Зага-
льна шина 8 служить заземленням. 
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