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(57) Підсилювач постійного струму, який містить 
перше та друге джерела струму, перший та другий 
вхідні транзистори, шину нульового потенціалу, 
шину додатного джерела живлення, шину від'єм-
ного джерела живлення, резистор, шину входу, 
шину виходу, шина входу з'єднана з емітерами 
першого та другого вхідних транзисторів та з пер-
шим виводом першого резистора, а також з пер-
шим виводом коригуючого конденсатора, бази 
першого та другого вхідних транзисторів з'єднані з 
базами та колекторами першого та другого тран-
зисторів відповідно, а також з першими виводами 
першого і другого джерел струму, емітери першого 
та другого транзисторів об'єднані між собою та 
з'єднані з шиною нульового потенціалу, другі ви-
води першого і другого джерел струму з'єднані з 
шинами додатного і від'ємного джерела живлення 
відповідно, колектори першого і другого вхідних 
транзисторів з'єднані з колекторами третього і че-
твертого транзисторів відповідно, а також з базами 
сьомого і восьмого транзисторів відповідно, бази 
третього і четвертого транзисторів з'єднані з база-
ми і колекторами дев'ятого і десятого транзисторів 
відповідно, а також з колекторами п'ятого і шосто-
го транзисторів відповідно, колектори третього і 
дев'ятого транзисторів з'єднані з шиною додатного 
джерела живлення, колектори четвертого і десято-
го транзисторів з'єднані з шиною від'ємного дже-
рела живлення, емітери п'ятого і шостого транзис-
торів об'єднані між собою, бази п'ятого і шостого 
транзисторів з'єднані з базами і колекторами оди-
надцятого і дванадцятого транзисторів відповідно, 
емітери одинадцятого і дванадцятого транзисторів 
об'єднані між собою та з'єднані з шиною нульового 
потенціалу, емітери сьомого і восьмого транзисто-
рів з'єднані з колекторами тринадцятого і чотирна-

дцятого транзисторів відповідно, а також з базами 
сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів відпо-
відно, бази тринадцятого і чотирнадцятого транзи-
сторів з'єднані з базами і колекторами п'ятнадця-
того і шістнадцятого транзисторів відповідно, а 
також з емітерами сімнадцятого і вісімнадцятого 
транзисторів відповідно, емітери тринадцятого і 
п'ятнадцятого транзисторів з'єднані з шиною дода-
тного джерела живлення, емітери чотирнадцятого 
і шістнадцятого транзисторів з'єднані з шиною ві-
д'ємного джерела живлення, колектори сімнадця-
того і вісімнадцятого транзисторів з'єднані з база-
ми і колекторами дев'ятнадцятого і двадцятого 
транзисторів відповідно, а також з базами першого 
і другого вихідних транзисторів відповідно, емітери 
дев'ятнадцятого і двадцятого транзисторів об'єд-
нані між собою та з'єднані з другим виводом кори-
гуючого конденсатора, колектори першого і друго-
го вихідних транзисторів з'єднані з шинами 
додатного і від'ємного джерела живлення відпові-
дно, емітери першого і другого вихідних транзис-
торів об'єднані між собою та з'єднані з другим ви-
водом першого резистора, а також з вихідною 
шиною, який відрізняється тим, що додатково 
містить двадцять перший і двадцять другий тран-
зистори та третє джерело струму, перший і другий 
виводи якого з'єднані з емітерами сьомого і вось-
мого транзисторів відповідно, а також з колекто-
рами тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів 
відповідно, а також з базами сімнадцятого і вісім-
надцятого транзисторів відповідно, колектори 
сьомого і восьмого транзисторів з'єднані з шинами 
додатного і від'ємного джерела живлення відпові-
дно, колектори двадцять першого і двадцять дру-
гого транзисторів з'єднані з базами і колекторами 
одинадцятого і дванадцятого транзисторів відпові-
дно, а також з базами п'ятого і шостого транзисто-
рів відповідно, бази двадцять першого і двадцять 
другого транзисторів з'єднані з базами тринадця-
того і чотирнадцятого транзисторів відповідно, а 
також з базами і колекторами п'ятнадцятого і шіст-
надцятого транзисторів відповідно, а також з емі-
терами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів 
відповідно, емітери двадцять першого і двадцять 
другого транзисторів з'єднані з шинами додатного і 
від'ємного джерел живлення відповідно.
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Корисна модель відноситься до імпульсної те-
хніки і може бути використана в аналогово-
цифрових перетворювачах і цифрових вимірюва-
льних приладах. 

Відомо різницевий підсилювач струму [Патент 
України №11301 М. кл. H03F 3/26, бюл. №12, 2005 
р], який містить резистор зворотного зв'язку, шину 
нульового потенціалу, додатну і від'ємну шини 
джерела живлення, вхідну та вихідну шини. Пер-
ший вивід резистора зворотного зв'язку з'єднано з 
вхідною шиною та емітерами першого і другого 
транзисторів, база другого транзистора з'єднана з 
базою і колектором третього транзистора та коле-
ктором четвертого транзистора, база четвертого 
транзистора з'єднана з базою і колектором п'ятого 
транзистора та першим виводом другого резисто-
ра, емітери п'ятого і четвертого транзисторів з'єд-
нано з шиною додатного джерела живлення, дру-
гий вивід другого транзистора з'єднано з базою і 
колектором шостого транзистора та колектором 
сьомого транзистора, колектор сьомого транзис-
тора з'єднано з базою і колектором восьмого тран-
зистора, емітери шостого і сьомого транзисторів 
з'єднано з шиною від'ємного джерела живлення, 
база першого транзистора з'єднана з базою і коле-
ктором восьмого транзистора, емітери третього і 
восьмого транзисторів з'єднано з шиною нульово-
го потенціалу, колектор другого транзистора з'єд-
нано з базою дев'ятого транзистора, колектор де-
в'ятого транзистора з'єднано з базою і колектором 
десятого транзистора та базою тринадцятого тра-
нзистора, емітер десятого транзистора з'єднано з 
емітером одинадцятого транзистора, база і колек-
тор одинадцятого транзистора з'єднано з базою 
чотирнадцятого транзистора і колектором дванад-
цятого транзистора, база дванадцятого транзис-
тора з'єднана з колектором першого транзистора, 
колектор тринадцятого транзистора з'єднано з 
шиною додатного джерела живлення, емітери 
тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів з'єд-
нано з вихідною шиною, колектор чотирнадцятого 
транзистора та емітери п'ятнадцятого, шістнадця-
того, сімнадцятого транзисторів з'єднано з шиною 
додатного джерела живлення, колектор п'ятнадця-
того транзистора з'єднано з колектором другого 
транзистора, база п'ятнадцятого транзистора з'єд-
нана з базою і колектором сімнадцятого транзис-
тора та колектором двадцять другого транзистора 
та з першим виводом третього резистора, другий 
вивід третього резистора з'єднано з базою і колек-
тором сімнадцятого транзистора та колектором 
дев'ятого транзистора, емітери вісімнадцятого, 
дев'ятнадцятого, двадцятого транзисторів з'єдна-
но з шиною від'ємного джерела живлення, колек-
тор вісімнадцятого транзистора з'єднано з колек-
тором першого транзистора, база вісімнадцятого 
транзистора з'єднано з базою і колектором дев'ят-
надцятого транзистора, колектором двадцять 
першого транзистора та першим виводом четвер-
того резистора, другий вивід четвертого резисто-
ра, з'єднаний з базою і колектором двадцятого 

транзистора та колектором дванадцятого транзис-
тора, емітери двадцять першого і двадцять друго-
го транзисторів з'єднані між собою, база трина-
дцятого транзистора з'єднана з базами двадцять 
третього і двадцять четвертого транзисторів, коле-
ктори двадцять третього і двадцять четвертого 
транзисторів з'єднано з шиною додатного джерела 
живлення, емітери двадцять третього і двадцять 
четвертого транзисторів з'єднано з вихідною ши-
ною, бази двадцять п'ятого і двадцять шостого 
транзисторів з'єднано з базою чотирнадцятого 
транзистора, колектори двадцять п'ятого і двадця-
ть шостого транзисторів з'єднано з шиною від'єм-
ного джерела живлення, емітери двадцять п'ятого 
і двадцять шостого транзисторів з'єднано з вихід-
ною шиною, другий вивід транзистора зворотного 
зв'язку з'єднано з вихідною шиною, перший вивід 
корегуючого конденсатора з'єднано з емітерами 
першого і другого транзисторів, другий вивід коре-
гуючого конденсатора з'єднано з вихідною шиною. 

До недоліків слід віднести низьку точність за-
вдання коефіцієнта передачі схеми, яка визнача-
ється низьким значенням коефіцієнта підсилення 
по струму при розірваній петлі зворотного зв'язку. 

За найближчий аналог обрано підсилювач по-
стійного струму [Патент України №11189, Н03К 
5/24, G05B 1/01, бюл. №12, 2005 р] який містить 
перше та друге джерела струмів, перший та дру-
гий вхідні транзистори, шину нульового потенціа-
лу, шину додатного джерела живлення, шину ві-
д'ємного джерела живлення, три резистори, шину 
входу, шину виходу, шину входу з'єднано з пер-
шим виводом третього резистора, другий вивід 
третього резистора з'єднано з емітерами першого 
та другого вхідних транзисторів та з першим виво-
дом першого резистора, бази першого та другого 
вхідних транзисторів з'єднано з базами та колек-
торами першого та другого транзисторів відповід-
но, емітери першого та другого транзисторів з'єд-
нано з шиною нульового потенціалу, а колектори 
першого та другого транзисторів з'єднано з шина-
ми додатного і від’ємного джерел живлення через 
перше та друге джерела струмів відповідно, коле-
ктори першого та другого вхідних транзисторів 
з'єднано з колекторами третього та четвертого 
транзисторів та базами сьомого восьмого транзис-
торів відповідно, а емітери третього та четвертого 
транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від’ємного джерел живлення, а бази з'єднано з 
базами та колекторами дев'ятого, десятого тран-
зисторів та колекторами п'ятого, шостого транзис-
торів відповідно, тоді як емітери дев'ятого і деся-
того транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від’ємного джерел живлення, емітери п'ятого і шо-
стого транзисторів з'єднано між собою, а бази 
з'єднано з базами та колекторами одинадцятого і 
дванадцятого транзисторів та колекторами сьомо-
го і восьмого транзисторів відповідно, емітери 
одинадцятого і дванадцятого транзисторів з'єдна-
но з шиною нульового потенціалу, емітери сьомого 
і восьмого транзисторів з'єднано з колекторами 
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тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів та 
базами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів 
відповідно, а колектори тринадцятого і чотирнад-
цятого транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від’ємного джерел живлення, а бази тринадцятого 
і чотирнадцятого транзисторів з'єднано з базами 
та колекторами п'ятнадцятого і шістнадцятого тра-
нзисторів та емітерами сімнадцятого і вісімнадця-
того транзисторів відповідно, а емітери п'ятнадця-
того і шістнадцятого транзисторів з'єднано з 
шинами додатного і від’ємного джерел живлення, 
колектори сімнадцятого і вісімнадцятого транзис-
торів з'єднано з базами та колекторами дев'ятна-
дцятого і двадцятого транзисторів та базами пер-
шого і другого вихідних транзисторів відповідно, а 
емітери дев'ятнадцятого і двадцятого транзисторів 
з'єднано між собою та через коригуючий конденса-
тор з емітерами першого та другого вхідних тран-
зисторів, колектори першого і другого вихідних 
транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від’ємного джерел живлення, а емітери з'єднано з 
вихідною шиною, яка з'єднана із шиною нульового 
потенціалу через другий резистор, вихідну шину 
з'єднано з емітерами першого та другого вхідних 
транзисторів через перший резистор. 

Недоліком прототипу є низька точність за-
вдання коефіцієнта передачі схеми за умови змі-
нення напруги джерела живлення, а також підви-
щена споживана потужність. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення підсилювача постійного струму, в якому 
за рахунок введення нових елементів та зв'язків 
між ними підвищується точність завдання коефіці-
єнта передачі за умови змінення напруги джерела 
живлення, а також зменшення споживаної потуж-
ності, це розширює галузь використання корисної 
моделі у різноманітних пристроях імпульсної та 
обчислювальної техніки, автоматики тощо. 

Поставлена задача досягається тим, що у під-
силювач постійного струму, який містить перше та 
друге джерела струмів, перший та другий вхідні 
транзистори, шину нульового потенціалу, шину 
додатного джерела живлення, шину від'ємного 
джерела живлення, резистор, шину входу, шину 
виходу, шину входу з'єднано з емітерами першого 
та другого вхідних транзисторів та з першим виво-
дом першого резистора, а також з першим виво-
дом коригуючого конденсатора, бази першого та 
другого вхідних транзисторів з'єднано з базами та 
колекторами першого та другого транзисторів від-
повідно, а також з першими виводами першого і 
другого джерел струму, емітери першого та друго-
го транзисторів об'єднано між собою та з'єднано з 
шиною нульового потенціалу, другі виводи першо-
го і другого джерел струму з'єднано з шинами до-
датного і від’ємного джерел живлення відповідно, 
колектори першого і другого вхідних транзисторів 
з'єднані з колекторами третього і четвертого тран-
зисторів відповідно, а також з базами сьомого і 
восьмого транзисторів відповідно, бази третього і 
четвертого транзисторів з'єднано з базами і колек-
торами дев'ятого і десятого транзисторів відповід-
но, а також з колекторами п'ятого і шостого тран-
зисторів відповідно, колектори третього і дев'ятого 
транзисторів з'єднано з шиною додатного джерела 

живлення, колектори четвертого і десятого тран-
зисторів з'єднано з шиною від'ємного джерела 
живлення, емітери п'ятого і шостого транзисторів 
об'єднані між собою, бази п'ятого і шостого тран-
зисторів з'єднано з базами і колекторами одинад-
цятого і дванадцятого транзисторів відповідно, 
емітери одинадцятого і дванадцятого транзисторів 
об'єднано між собою та з'єднано з шиною нульово-
го потенціалу, емітери сьомого і восьмого транзис-
торів з'єднані з колекторами тринадцятого і чотир-
надцятого транзисторів відповідно, а також з 
базами сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів 
відповідно, бази тринадцятого і чотирнадцятого 
транзисторів з'єднано з базами і колекторами п'ят-
надцятого і шістнадцятого транзисторів відповідно, 
а також з емітерами сімнадцятого і вісімнадцятого 
транзисторів відповідно, емітери тринадцятого і 
п'ятнадцятого транзисторів з'єднано з шиною до-
датного джерела живлення, емітери чотирнадця-
того і шістнадцятого транзисторів з'єднано з ши-
ною від'ємного джерела живлення, колектори 
сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів з'єдна-
но з базами і колекторами дев'ятнадцятого і два-
дцятого транзисторів відповідно, а також з базами 
першого і другого вихідних транзисторів відповід-
но, емітери дев'ятнадцятого і двадцятого транзис-
торів об'єднано між собою та з'єднано з другим 
виводом коригуючого конденсатора, колектори 
першого і другого вихідних транзисторів з'єднано з 
шинами додатного і від’ємного джерел живлення 
відповідно, емітери першого і другого вихідних 
транзисторів об'єднані між собою та з'єднані з дру-
гим виводом першого резистора, а також з вихід-
ною шиною, введено двадцять перший і двадцять 
другий транзистори та третє джерело струму, пе-
рший і другий виводи якого з'єднані з емітерами 
сьомого і восьмого транзисторів відповідно, а та-
кож з колекторами тринадцятого і чотирнадцятого 
транзисторів відповідно, а також з базами сімнад-
цятого і вісімнадцятого транзисторів відповідно, 
колектори сьомого і восьмого транзисторів з'єдна-
но з шинами додатного і від'ємного джерел жив-
лення відповідно, колектори двадцять першого і 
двадцять другого транзисторів з'єднано з базами і 
колекторами одинадцятого і дванадцятого транзи-
сторів відповідно, а також з базами п'ятого і шос-
того транзисторів відповідно, бази двадцять пер-
шого і двадцять другого транзисторів з'єднано з 
базами тринадцятого і чотирнадцятого транзисто-
рів відповідно, а також з базами і колекторами 
п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів відпо-
відно, а також з емітерами сімнадцятого і вісімна-
дцятого транзисторів відповідно, емітери двадцять 
першого і двадцять другого транзисторів з'єднано 
з шинами додатного і від’ємного джерел живлення 
відповідно. 

На кресленні представлено принципову схему 
підсилювача постійного струму. 

Пристрій містить вхідну шину 35, яку з'єднано 
з емітерами першого 6 та другого 7 вхідних тран-
зисторів та з першим виводом першого резистора 
23, а також з першим виводом коригуючого кон-
денсатора 22, бази першого 6 та другого 7 вхідних 
транзисторів з'єднано з базами та колекторами 
першого 2 та другого 3 транзисторів відповідно, а 
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також з першими виводами першого 1 і другого 4 
джерел струму, емітери першого 2 та другого 3 
транзисторів об'єднано між собою та з'єднано з 
шиною нульового потенціалу 36, другі виводи 
першого 1 і другого 4 джерел струму з'єднано з 
шинами додатного 32 і від'ємного 34 джерела жи-
влення відповідно, колектори першого 6 і другого 7 
вхідних транзисторів з'єднані з колекторами тре-
тього 5 і четвертого 8 транзисторів відповідно, а 
також з базами сьомого 13 і восьмого 15 транзис-
торів відповідно, бази третього 5 і четвертого 8 
транзисторів з'єднано з базами і колекторами де-
в'ятого 9 і десятого 12 транзисторів відповідно, а 
також з колекторами п'ятого 10 і шостого 11 тран-
зисторів відповідно, колектори третього 5 і дев'я-
того 9 транзисторів з'єднано з шиною додатного 
джерела живлення 32, колектори четвертого 8 і 
десятого 12 транзисторів з'єднано з шиною від'єм-
ного джерела живлення 34, емітери п'ятого 10 і 
шостого 11 транзисторів об'єднані між собою, бази 
п'ятого 10 і шостого 11 транзисторів з'єднано з 
базами і колекторами одинадцятого 17 і дванадця-
того 18 транзисторів відповідно, а також з колек-
торами двадцять першого 16 і двадцять другого 19 
транзисторів відповідно, емітери одинадцятого 17 і 
дванадцятого 18 транзисторів об'єднано між со-
бою та з'єднано з шиною нульового потенціалу 36, 
емітери сьомого 13 і восьмого 15 транзисторів 
з'єднані з колекторами тринадцятого 20 і чотирна-
дцятого 21 транзисторів відповідно, а також з ба-
зами сімнадцятого 25 і вісімнадцятого 28 транзис-
торів відповідно, а також з першим і другим 
виводами третього джерела струму 14, бази три-
надцятого 20 і чотирнадцятого 21 транзисторів 
з'єднано з базами двадцять першого 16 і двадцять 
другого 19 транзисторів відповідно, а також з ба-
зами і колекторами п'ятнадцятого 24 і шістнадця-
того 29 транзисторів відповідно, а також з еміте-
рами сімнадцятого 25 і вісімнадцятого 28 
транзисторів відповідно, емітери двадцять першо-
го 16, тринадцятого 20 і п'ятнадцятого 24 транзис-
торів з'єднано з шиною додатного джерела жив-
лення 32, емітери двадцять другого 19, 
чотирнадцятого 21 і шістнадцятого 29 транзисторів 
з'єднано з шиною від'ємного джерела живлення 
34, колектори сімнадцятого 25 і вісімнадцятого 28 
транзисторів з'єднано з базами і колекторами де-
в'ятнадцятого 26 і двадцятого 27 транзисторів від-
повідно, а також з базами першого 30 і другого 31 
вихідних транзисторів відповідно, емітери дев'ят-
надцятого 26 і двадцятого 27 транзисторів об'єд-
нано між собою та з'єднано з другим виводом ко-
ригуючого конденсатора 22, колектори першого 30 
і другого 31 вихідних транзисторів з'єднано з ши-
нами додатного 32 і від'ємного 34 джерела жив-
лення відповідно, емітери першого 30 і другого 31 
вихідних транзисторів об'єднані між собою та з'єд-
нані з другим виводом першого резистора 23, а 
також з вихідною шиною 33. 

Пристрій працює таким чином. 
Вхідний сигнал у вигляді струму поступає на 

вхідну шину 35. Якщо вхідний струм втікає у схему, 
то другий вхідний 7 транзистор привідкривається, 
а перший вхідний 6 призакривається. У цьому ви-
падку сьомий транзистор 13 привідкривається, а 

восьмий 15 транзистор призакривається. У цьому 
випадку сімнадцятий транзистор 25 призакрива-
ється, а вісімнадцятий транзистор 28 привідкрива-
ється, колекторний струм сімнадцятого транзисто-
ра 25 зменшується, а вісімнадцятого транзистора 
28 збільшується. При цьому потенціал точки об'є-
днання емітерів дев'ятнадцятого 26 і двадцятого 
27 транзисторів у діодному вмиканні, а відповідно і 
потенціал вихідної шини 33, яка підключена до 
виходу складеного емітерного повторювача на 
першому 30 і другому 31 вихідних транзисторах, 
наближається до - Uживл. 

Якщо вхідний струм витікає із схеми, то другий 
вхідний 7 призакривається транзистор, а перший 
вхідний 6 привідкривається. У цьому випадку сьо-
мий транзистор 13 призакривається, а восьмий 15 
транзистор привідкривається. У цьому випадку 
сімнадцятий транзистор 25 привідкривається, а 
вісімнадцятий транзистор 28 призакривається, 
колекторний струм сімнадцятого транзистора 25 
збільшується, а вісімнадцятого транзистора 28 
зменшується. При цьому потенціал точки об'єд-
нання емітерів дев'ятнадцятого 26 і двадцятого 27 
транзисторів у діодному вмиканні, а відповідно і 
потенціал вихідної шини 33, яка підключена до 
виходу складеного емітерного повторювача на 
першому 30 і другому 31 вихідних транзисторах, 
наближається до Uживл. 

Перше 1 та друге 4 джерела струмів разом з 
першим 2 та другим 3 транзисторами задають ре-
жим по постійному струму вхідного каскаду. Шина 
нульового потенціалу підключена до емітерів пер-
шого 2 і другого 3 транзисторів забезпечує нульо-
ве зміщення по напрузі на вході пристрою. Шини 
додатного 32 і від'ємного 34 джерела живлення 
забезпечують різнополярне джерела живлення 
всіх каскадів пристрою. Резистор 23 задає коефі-
цієнт підсилення. Коригуючий конденсатор 22 ко-
ригує АЧХ і запобігає генерації. 

Струмові дзеркала побудовані на третьому 5, 
дев'ятому 9, а також четвертому 8, десятому 12, а 
також п'ятому 10, одинадцятому 17, а також шос-
тому 11, дванадцятому 18, а також відбивачі стру-
му на двадцять першому 16, тринадцятому 20 і 
двадцять другому 19, чотирнадцятому 21 транзис-
торах, призначені для завдання відповідного ре-
жиму роботи схеми по постійному струму. 

У даній схемі зменшується залежність вихідної 
напруги від змінення напруги джерела живлення. 
Це обумовлено тим, що напруга на переході коле-
ктор-емітер сьомого 13 і восьмого 15 підсилюва-
льних транзисторів задається, як сума напруг на 
переходах база-емітер п'ятнадцятого 24, сімнад-
цятого 25 та шістнадцятого 29, вісімнадцятого 28 
транзисторів відповідно, а значення напруги на 
цих р-n-переходах практично не залежить від на-
пруги джерела живлення. Третє джерело струму 
14 задає режим роботи по постійному струму сьо-
мого 13 і восьмого 15 транзисторів. 

Порівняно з найближчим аналогом зменшено 
споживану потужність від джерел джерела жив-
лення. Це обумовлено тим, що мінімальна напруга 
джерела живлення може сягати: 

Uживл.min≥3Uр-n, 
де Uр-n - падіння напруги на р-n-переході. 
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В найближчому аналозі мінімальна напруга 
джерела живлення може сягати: 

Uживл.min≥Uр-n, 
Таким чином мінімальна споживана потужність 

для корисної моделі: 
Р'сn=6Up-n·7Iзм 
Для найближчого аналога мінімальна спожи-

вана потужність: 

P"cn=8Up-n·6Iзм, 
де P'сn, P"cn - споживані потужності корисною 

моделлю і найближчим аналогом відповідно, Ізм - 
струм зміщення. 

Множники при Uр-n позначають кількість р-n-
переходів, а множники при Ізм - кількість каскадів 
схеми.
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