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(57) Підсилювач постійного струму який містить 
перший та другий вхідні транзистори, перший та 
другий вихідні транзистори, двадцять транзисто-
рів, перше та друге джерела струмів, коригуючий 
конденсатор, вхідний резистор, резистор зворот-
ного зв'язку, вихідний резистор, шину додатного 
живлення, шину від'ємного живлення, шину нульо-
вого потенціалу, вхідну шину, вихідну шину, при-
чому вхідну шину через вхідний резистор з'єднано 
з емітерами першого n-p-n та другого p-n-p вхідних 
транзисторів, колектори n-p-n першого та p-n-p 
другого вхідних транзисторів з'єднано з колекто-
рами третього p-n-p та четвертого n-p-n транзис-
торів відповідно, а їх бази з'єднано з базами та 
колекторами першого n-p-n та другого p-n-p тран-
зисторів відповідно, емітери першого n-p-n та дру-
гого p-n-p транзисторів з'єднано з шиною нульово-
го потенціалу, емітери третього p-n-p та 
четвертого n-p-n транзисторів з'єднано з шинами 
додатного та від'ємного живлення відповідно, а їх 
бази з'єднано з базами та колекторами п'ятого p-n-
p та шостого n-p-n транзисторів відповідно, еміте-
ри п'ятого p-n-p та шостого n-p-n транзисторів 
з'єднано з шинами додатного та від'ємного жив-
лення відповідно, колектори сьомого n-p-n та во-
сьмого p-n-p транзисторів з'єднано з колекторами 
п'ятого p-n-p та шостого n-p-n транзисторів відпо-
відно, їх емітери з'єднано між собою, а їх бази 
з'єднано з базами та колекторами тринадцятого n-
p-n та чотирнадцятого p-n-p транзисторів відповід-
но, емітери тринадцятого n-p-n та чотирнадцятого 
p-n-p транзисторів з'єднано з шиною нульового 
потенціалу, а їх колектори з'єднано з колекторами 
одинадцятого p-n-p та дванадцятого n-p-n транзи-
сторів відповідно, бази одинадцятого p-n-p та два-
надцятого n-p-n транзисторів з'єднано з колекто-
рами першого n-p-n та другого p-n-p вхідних 
транзисторів відповідно, а їх емітери з'єднано з 

колекторами дев'ятого p-n-p та десятого n-p-n тра-
нзисторів відповідно, емітери дев'ятого p-n-p та 
десятого n-p-n транзисторів з'єднано з шинами 
додатного та від'ємного живлення відповідно, а їх 
бази з'єднано з базами та колекторами п'ятнадця-
того p-n-p та шістнадцятого n-p-n транзисторів 
відповідно, емітери п'ятнадцятого p-n-p та шістна-
дцятого n-p-n транзисторів з'єднано з шинами до-
датного та від'ємного живлення відповідно, еміте-
ри сімнадцятого p-n-p та вісімнадцятого n-p-n 
транзисторів з'єднано з шинами додатного та ві-
д'ємного живлення відповідно, їх бази з'єднано з 
колекторами дев'ятого p-n-p та десятого n-p-n тра-
нзисторів відповідно, а їх колектори з'єднано з 
колекторами та базами дев'ятнадцятого n-p-n та 
двадцятого p-n-p транзисторів відповідно, емітери 
дев'ятнадцятого n-p-n та двадцятого p-n-p транзи-
сторів з'єднано з емітерами першого n-p-n та дру-
гого p-n-p вхідних транзисторів через коригуючий 
конденсатор, емітери першого n-p-n та другого p-
n-p вихідних транзисторів з'єднано з емітерами 
першого n-p-n та другого p-n-p вхідних транзисто-
рів через резистор зворотного зв'язку, їх бази з'єд-
нано з базами дев'ятнадцятого n-p-n та двадцято-
го p-n-p транзисторів відповідно, а їх колектори 
з'єднано з шинами додатного та від'ємного жив-
лення, вихідну шину з'єднано з емітерами першого 
n-p-n та другого p-n-p вихідних транзисторів та 
через вихідний резистор з шиною нульового поте-
нціалу, який відрізняється тим, що в нього вве-
дено десять транзисторів та третє джерело стру-
му, причому бази п'ятого p-n-p та шостого n-p-n 
транзисторів з'єднано через друге джерело стру-
му, колектори першого n-p-n та другого p-n-p тран-
зисторів з'єднано з колекторами двадцять третьо-
го p-n-p та двадцять четвертого n-p-n транзисторів 
відповідно, емітери двадцять третього p-n-p та 
двадцять четвертого n-p-n з'єднано з шинами до-
датного та від'ємного живлення відповідно, а їх 
бази з'єднано з базами та колекторами двадцять 
першого p-n-p та двадцять другого n-p-n транзис-
торів відповідно, емітери двадцять першого p-n-p 
та двадцять другого n-p-n транзисторів з'єднано з 
шинами додатного та від'ємного живлення відпо-
відно, а їх колектори з'єднано через перше джере-
ло струму, бази двадцять сьомого n-p-n та два-
дцять восьмого p-n-p транзисторів з'єднано з 
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колекторами сімнадцятого p-n-p та вісімнадцятого 
n-p-n транзисторів відповідно, їх колектори з'єдна-
но з колекторами п'ятнадцятого p-n-p та шістна-
дцятого n-p-n транзисторів відповідно, а їх емітери 
з'єднано, бази п'ятнадцятого p-n-p та шістнадцято-
го n-p-n транзисторів з'єднано з базами та колек-
торами двадцять дев'ятого p-n-p та тридцятого n-
p-n транзисторів відповідно, колектори п'ятого p-n-
p та шостого n-p-n транзисторів з'єднано з колек-

торами та базами двадцять п'ятого p-n-p та два-
дцять шостого n-p-n транзисторів відповідно, емі-
тери двадцять п'ятого p-n-p та двадцять шостого 
n-p-n транзисторів з'єднано з шинами додатного та 
від'ємного живлення відповідно, колектори два-
дцять дев'ятого p-n-p та тридцятого n-p-n транзис-
торів з'єднано через третє джерело струму, а їх 
емітери з'єднано з шинами додатного та від'ємного 
живлення відповідно. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до імпульсної те-
хніки і може бути використана в аналогово-
цифрових перетворювачах і цифрових вимірюва-
льних приладах. 

Відомо вхідний пристрій схеми порівняння 
струмів [А. с. №1363452 СССР, Н03К5/24, 
G05В1/01, 1985], який містить перше та друге 
джерела струмів, перший та другий вхідні транзис-
тори, двадцять транзисторів, шину додатного жив-
лення, шину від'ємного живлення, вхідну та вихід-
ну шини, шину нульового потенціалу, перший та 
другий вихідні транзистори, вхідний резистор, ви-
хідний резистор та резистор зворотного зв'язку, 
коригуючий конденсатор. Вхідну шину з'єднано з 
емітерами вхідних транзисторів через вхідний ре-
зистор, їх бази з'єднано з базами та колекторами 
першого n-р-n і другого р-n-р транзисторів відпові-
дно, емітери першого n-р-n і другого р-n-р транзис-
торів з'єднано з шиною нульового потенціалу, їх 
колектори з'єднано з шинами додатного і від'ємно-
го живлення через перше та друге джерела стру-
мів відповідно, колектори першого n-р-n і другого 
р-n-р вхідних транзисторів з'єднано з колекторами 
третього n-p-n і четвертого p-n-p транзисторів та 
базами сьомого n-p-n і восьмого p-n-p транзисторів 
відповідно, емітери третього n-p-n і четвертого p-n-
p транзисторів з'єднано з шинами додатного і ві-
д'ємного живлення, їх бази з'єднано з базами та 
колекторами дев'ятого n-p-n і десятого p-n-p тран-
зисторів та колекторами п'ятого n-p-n і шостого p-
n-p транзисторів відповідно, тоді як емітери дев'я-
того n-p-n і десятого p-n-p транзисторів з'єднано з 
шинами додатного і від'ємного живлення, емітери 
п'ятого n-p-n і шостого p-n-p транзисторів з'єднано 
між собою, їх бази з'єднано з базами та колекто-
рами одинадцятого n-p-n і дванадцятого p-n-p тра-
нзисторів і колекторами сьомого n-p-n і восьмого 
p-n-p транзисторів відповідно, емітери одинадця-
того n-p-n і дванадцятого p-n-p транзисторів з'єд-
нано з шиною нульового потенціалу, колектори 
тринадцятого n-p-n і чотирнадцятого p-n-p транзи-
сторів з'єднано з емітерами сьомого n-p-n і вось-
мого p-n-p транзисторів та базами сімнадцятого n-
p-n і вісімнадцятого p-n-p транзисторів відповідно, 
а емітери тринадцятого n-p-n і чотирнадцятого p-n-
p транзисторів з'єднано з шинами додатного і ві-
д'ємного живлення, бази тринадцятого n-p-n і чо-
тирнадцятого p-n-p транзисторів з'єднано з базами 
та колекторами п'ятнадцятого n-p-n і шістнадцято-
го p-n-p транзисторів та емітерами сімнадцятого n-
p-n і вісімнадцятого p-n-p транзисторів відповідно, 
а емітери п'ятнадцятого n-p-n і шістнадцятого p-n-p 

транзисторів з'єднано з шинами додатного і від'є-
много живлення, колектори сімнадцятого n-p-n і 
вісімнадцятого p-n-p транзисторів з'єднано з база-
ми та колекторами дев'ятнадцятого n-p-n і двадця-
того p-n-p транзисторів та базами першого n-p-n і 
другого p-n-p вихідних транзисторів відповідно, 
емітери дев'ятнадцятого n-p-n і двадцятого p-n-p 
транзисторів з'єднано між собою та через коригу-
ючий конденсатор із емітерами вхідних транзисто-
рів, колектори першого n-p-n і другого p-n-p вихід-
них транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від'ємного живлення, а їх емітери з'єднано з вихо-
дом схеми, а вихід з'єднано із шиною нульового 
потенціалу через вихідний резистор, вихідну шину 
з'єднано з емітерами вхідних транзисторів через 
резистор зворотного зв'язку. 

Основними недоліками є значна нелінійність 
та велика споживана потужність. 

За прототип обрано підсилювач постійного 
струму [Деклараційний патент на корисну модель 
№11189 Україна, Н03К5/24, G05В1/01, 2005], який 
містить перше та друге джерела струмів, перший 
та другий вхідні транзистори, двадцять транзисто-
рів, перший та другий вихідні транзистори, шину 
нульового потенціалу, шину додатного живлення, 
шину від'ємного живлення, резистор зворотного 
зв'язку, вихідний резистор, вхідну шину, вихідну 
шину, коригуючий конденсатор, вхідний резистор. 
Вхідну шину з'єднано з емітерами вхідних транзис-
торів через вхідний резистор, їх бази з'єднано з 
базами та колекторами першого n-p-n і другого p-
n-p транзисторів відповідно, їх емітери з'єднано з 
шиною нульового потенціалу, а їх колектори з'єд-
нано з шинами додатного і від'ємного живлення 
через перше та друге джерела струмів відповідно, 
колектори першого n-p-n і другого p-n-p вхідних 
транзисторів з'єднано з колекторами третього n-p-
n і четвертого p-n-p транзисторів та базами трина-
дцятого n-p-n і чотирнадцятого p-n-p транзисторів 
відповідно, а емітери третього n-p-n і четвертого p-
n-p транзисторів з'єднано з шинами додатного і 
від'ємного живлення, їх бази з'єднано з базами та 
колекторами п'ятого n-p-n і шостого p-n-p транзис-
торів та колекторами сьомого p-n-p і восьмого n-p-
n транзисторів відповідно, емітери п'ятого n-p-n і 
шостого p-n-p транзисторів з'єднано між собою, 
емітери сьомого p-n-p і восьмого n-p-n транзисто-
рів з'єднано між собою, а їх бази з'єднано з базами 
та колекторами дев'ятого p-n-p і десятого n-p-n 
транзисторів та колекторами тринадцятого p-n-p і 
чотирнадцятого n-p-n транзисторів відповідно, 
емітери дев'ятого p-n-p і десятого n-p-n транзисто-
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рів з'єднано з шиною нульового потенціалу, колек-
тори тринадцятого p-n-p і чотирнадцятого n-p-n 
транзисторів з'єднано з колекторами одинадцятого 
n-p-n і дванадцятого p-n-p транзисторів та базами 
сімнадцятого p-n-p і вісімнадцятого n-p-n транзис-
торів відповідно, а колектори одинадцятого n-p-n і 
дванадцятого p-n-p транзисторів з'єднано з шина-
ми додатного і від'ємного живлення, а бази одина-
дцятого n-p-n і дванадцятого p-n-p транзисторів 
з'єднано з базами та колекторами п'ятнадцятого p-
n-p і шістнадцятого n-p-n транзисторів та емітера-
ми сімнадцятого p-n-p і вісімнадцятого n-p-n тран-
зисторів відповідно, а емітери п'ятнадцятого p-n-p і 
шістнадцятого n-p-n транзисторів з'єднано з ши-
нами додатного і від'ємного живлення, колектори 
сімнадцятого p-n-p і вісімнадцятого n-p-n транзис-
торів з'єднано з базами та колекторами дев'ятна-
дцятого n-p-n і двадцятого p-n-p транзисторів та 
базами першого і другого вихідних транзисторів 
відповідно, а емітери дев'ятнадцятого n-p-n і два-
дцятого p-n-p транзисторів з'єднано між собою та 
через коригуючий конденсатор із емітерами вхід-
них транзисторів, колектори першого n-p-n і друго-
го p-n-p вихідних транзисторів з'єднано з шинами 
додатного і від'ємного живлення, а їх емітери з'єд-
нано з виходом схеми, а вихід з'єднано із шиною 
нульового потенціалу через вихідний резистор, 
вихідну шину також з'єднано з емітерами вхідних 
транзисторів через резистор зворотного зв'язку. 

Основними недоліками прототипу є значна 
нелінійність та малий коефіцієнт підсилення, що 
зменшує точність пристрою. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення підсилювача постійного струму, в якому 
за рахунок введення нових елементів та зв'язків 
між ними підвищується лінійність та збільшується 
коефіцієнт підсилення, з'являється можливість 
поширення галузі використання приладу, що при-
водить до економії шляхом використання приладу 
в різноманітних пристроях імпульсної та обчислю-
вальної техніки, автоматики тощо. 

Поставлена задача досягається тим, що в під-
силювач постійного струму який містить перший та 
другий вхідні транзистори, перший та другий вихі-
дні транзистори, двадцять транзисторів, перше та 
друге джерела струмів, коригуючий конденсатор, 
вхідний резистор, резистор зворотного зв'язку, 
вихідний резистор, шину додатного живлення, 
шину від'ємного живлення, шину нульового потен-
ціалу, вхідну шину, вихідну шину, введено десять 
транзисторів та трете джерело струму. Причому 
вхідну шину через вхідний резистор з'єднано з 
емітерами першого n-p-n та другого p-n-p вхідних 
транзисторів, колектори n-p-n першого та p-n-p 
другого вхідних транзисторів з'єднано з колекто-
рами третього p-n-p та четвертого n-p-n транзис-
торів відповідно, а їх бази з'єднано з базами та 
колекторами першого n-p-n та другого p-n-p тран-
зисторів відповідно, емітери першого n-p-n та дру-
гого p-n-p транзисторів з'єднано з шиною нульово-
го потенціалу, емітери третього p-n-p та 
четвертого n-p-n з'єднано з шинами додатного та 
від'ємного живлення відповідно, а їх бази з'єднано 
з базами та колекторами п'ятого p-n-p та шостого 
n-p-n транзисторів відповідно, емітери п'ятого p-n-
p та шостого n-p-n транзисторів з'єднано з шинами 

додатного та від'ємного живлення відповідно, ко-
лектори сьомого n-p-n та восьмого p-n-p транзис-
торів з'єднано з колекторами п'ятого p-n-p та шос-
того n-p-n транзисторів відповідно, їх емітери 
з'єднано між собою, а їх бази з'єднано з базами та 
колекторами тринадцятого n-p-n та чотирнадцято-
го p-n-p транзисторів відповідно, емітери трина-
дцятого n-p-n та чотирнадцятого p-n-p транзисто-
рів з'єднано з шиною нульового потенціалу, а їх 
колектори з'єднано з колекторами одинадцятого p-
n-p та дванадцятого n-p-n транзисторів відповідно, 
бази одинадцятого p-n-p та дванадцятого n-p-n 
транзисторів з'єднано з колекторами першого n-p-
n та другого p-n-p вхідних транзисторів відповідно, 
а їх емітери з'єднано з колекторами дев'ятого p-n-p 
та десятого n-p-n транзисторів відповідно, емітери 
дев'ятого p-n-p та десятого n-p-n транзисторів 
з'єднано з шинами додатного та від'ємного жив-
лення відповідно, а їх бази з'єднано з базами та 
колекторами п'ятнадцятого p-n-p та шістнадцятого 
n-p-n транзисторів відповідно, емітери п'ятнадця-
того p-n-p та шістнадцятого n-p-n транзисторів 
з'єднано з шинами додатного та від'ємного жив-
лення відповідно, емітери сімнадцятого p-n-p та 
вісімнадцятого n-p-n транзисторів з'єднано з ши-
нами додатного та від'ємного живлення відповід-
но, їх бази з'єднано з колекторами дев'ятого p-n-p 
та десятого n-p-n транзисторів відповідно, а їх ко-
лектори з'єднано з колекторами та базами дев'ят-
надцятого n-p-n та двадцятого p-n-p транзисторів 
відповідно, емітери дев'ятнадцятого n-p-n та два-
дцятого p-n-p транзисторів з'єднано з емітерами 
першого n-p-n та другого p-n-p вхідних транзисто-
рів через коригуючий конденсатор, емітери першо-
го n-p-n та другого p-n-p вихідних транзисторів 
з'єднано з емітерами першого n-p-n та другого p-n-
p вхідних транзисторів через резистор зворотного 
зв'язку, їх бази з'єднано з базами дев'ятнадцятого 
n-p-n та двадцятого p-n-p транзисторів відповідно, 
а їх колектори з'єднано з шинами додатного та 
від'ємного живлення, вихідну шину з'єднано з емі-
терами першого n-p-n та другого p-n-p вихідних 
транзисторів та через вихідний резистор з шиною 
нульового потенціалу, бази п'ятого p-n-p та шосто-
го n-p-n транзисторів з'єднано через друге джере-
ло струму, колектори першого n-p-n та другого p-n-
p транзисторів з'єднано з колекторами двадцять 
третього p-n-p та двадцять четвертого n-p-n тран-
зисторів відповідно, емітери двадцять третього p-
n-p та двадцять четвертого n-p-n з'єднано з шина-
ми додатного та від'ємного живлення відповідно, а 
їх бази з'єднано з базами та колекторами двадця-
ть першого p-n-p та двадцять другого n-p-n тран-
зисторів відповідно, емітери двадцять першого p-
n-p та двадцять другого n-p-n з'єднано з шинами 
додатного та від'ємного живлення відповідно, a dc 
колектори з'єднано через перше джерело струму, 
бази двадцять сьомого n-p-n та двадцять восьмого 
p-n-p транзисторів з'єднано з колекторами сімнад-
цятого p-n-p та вісімнадцятого n-p-n транзисторів 
відповідно, їх колектори з'єднано з колекторами 
п'ятнадцятого p-n-p та шістнадцятого n-p-n транзи-
сторів відповідно, а їх емітери з'єднано, бази п'ят-
надцятого p-n-p та шістнадцятого n-p-n транзисто-
рів з'єднано з базами та колекторами двадцять 
дев'ятого p-n-p та тридцятого n-p-n транзисторів 
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відповідно, колектори п'ятого p-n-p та шостого n-p-
n транзисторів з'єднано з колекторами та базами 
двадцять п'ятого p-n-p та двадцять шостого n-p-n 
транзисторів відповідно, емітери двадцять п'ятого 
p-n-p та двадцять шостого n-p-n транзисторів з'єд-
нано з шинами додатного та від'ємного живлення 
відповідно, колектори двадцять дев'ятого p-n-p та 
тридцятого n-p-n транзисторів з'єднано через тре-
тє джерело струму, а їх емітери з'єднано з шинами 
додатного та від'ємного живлення відповідно. 

На кресленні представлено принципову схему 
підсилювача постійного струму. 

Вхідну шину 44 через вхідний резистор 41 
з'єднано з емітерами першого n-p-n 7 та другого p-
n-p 8 вхідних транзисторів. Колектори n-p-n першо-
го 7 та p-n-p другого 8 вхідних транзисторів з'єдна-
но з колекторами третього p-n-p 9 та четвертого n-
p-n 10 транзисторів відповідно, а їх бази з'єднано з 
базами та колекторами першого n-p-n 5 та другого 
p-n-p 6 транзисторів відповідно. Емітери першого 
n-p-n 5 та другого p-n-p 6 транзисторів з'єднано з 
шиною нульового потенціалу 40. Колектори пер-
шого n-p-n 5 та другого p-n-p 6 транзисторів з'єд-
нано з колекторами двадцять третього p-n-p 3 та 
двадцять четвертого n-p-n 4 транзисторів відпові-
дно. Емітери двадцять третього p-n-p 3 та двадця-
ть четвертого n-p-n 4 з'єднано з шинами додатного 
35 та від'ємного 36 живлення відповідно, а їх бази 
з'єднано з базами та колекторами двадцять пер-
шого p-n-p 1 та двадцять другого n-p-n 2 транзис-
торів відповідно. Емітери двадцять першого p-n-p 
1 та двадцять другого n-p-n 2 з'єднано з шинами 
додатного 35 та від'ємного 36 живлення відповід-
но, а їх колектори з'єднано через перше джерело 
струму 37. Емітери третього p-n-p 9 та четвертого 
n-p-n 10 з'єднано з шинами додатного 35 та від'є-
много 36 живлення відповідно, а їх бази з'єднано з 
базами та колекторами п'ятого p-n-p 11 та шостого 
n-p-n 12 транзисторів відповідно. Бази п'ятого p-n-
p 11 та шостого n-p-n 12 транзисторів з'єднано 
через друге джерело струму 38, емітери п'ятого p-
n-p 11 та шостого n-p-n 12 транзисторів з'єднано з 
шинами додатного 35 та від'ємного 36 живлення 
відповідно. Колектори п'ятого p-n-p 11 та шостого 
n-p-n 12 транзисторів з'єднано з колекторами та 
базами двадцять п'ятого p-n-p 15 та двадцять шо-
стого n-p-n 16 транзисторів відповідно. Емітери 
двадцять п'ятого p-n-p 15 та двадцять шостого n-p-
n 16 транзисторів з'єднано з шинами додатного 35 
та від'ємного 36 живлення відповідно. Колектори 
сьомого n-p-n 13 та восьмого p-n-p 14 транзисторів 
з'єднано з колекторами п'ятого p-n-p 11 та шостого 
n-p-n 12 транзисторів відповідно, їх емітери з'єд-
нано між собою, а їх бази з'єднано з базами та 
колекторами тринадцятого n-p-n 21 та чотирнад-
цятого p-n-p 22 транзисторів відповідно. Емітери 
тринадцятого n-p-n 21 та чотирнадцятого p-n-p 22 
транзисторів з'єднано з шиною нульового потенці-
алу 40, а їх колектори з'єднано з колекторами оди-
надцятого p-n-p 19 та дванадцятого n-p-n 20 тран-
зисторів відповідно. Бази одинадцятого p-n-p 19 та 
дванадцятого n-p-n 20 транзисторів з'єднано з ко-
лекторами першого n-p-n 7 та другого p-n-p 8 вхід-
них транзисторів відповідно, а їх емітери з'єднано 
з колекторами дев'ятого p-n-p 17 та десятого n-p-n 
18 транзисторів відповідно. Емітери дев'ятого p-n-

p 17 та десятого n-p-n 18 транзисторів з'єднано з 
шинами додатного 35 та від'ємного 36 живлення 
відповідно, а їх бази з'єднано з базами та колекто-
рами п'ятнадцятого p-n-p 23 та шістнадцятого n-p-
n 24 транзисторів. Емітери п'ятнадцятого p-n-p 23 
та шістнадцятого n-p-n 24 транзисторів з'єднано з 
шинами додатного 35 та від'ємного 36 живлення 
відповідно. Емітери сімнадцятого p-n-p 29 та вісім-
надцятого n-p-n 30 транзисторів з'єднано з шина-
ми додатного 35 та від'ємного 36 живлення відпо-
відно, Їх бази з'єднано з колекторами дев'ятого p-
n-p 17 та десятого n-p-n 18 транзисторів відповід-
но, а їх колектори з'єднано з колекторами та база-
ми дев'ятнадцятого n-p-n 31 та двадцятого p-n-p 
32 транзисторів відповідно. Емітери дев'ятнадця-
того n-p-n 31 та двадцятого p-n-p 32 транзисторів 
з'єднано з емітерами першого n-p-n 7 та другого p-
n-p 8 вхідних транзисторів через коригуючий кон-
денсатор 46. Емітери першого n-p-n 33 та другого 
p-n-p 34 вихідних транзисторів з'єднано з емітера-
ми першого n-p-n 7 та другого p-n-p 8 вхідних тра-
нзисторів через резистор зворотного зв'язку 42, їх 
бази з'єднано з базами дев'ятнадцятого n-p-n 31 
та двадцятого p-n-p 32 транзисторів відповідно, а 
їх колектори з'єднано з шинами додатного 35 та 
від'ємного 36 живлення. Вихідну шину 45 з'єднано 
з емітерами першого n-p-n 33 та другого p-n-p 34 
вихідних транзисторів та через вихідний резистор 
43 з шиною нульового потенціалу 40, бази двадця-
ть сьомого n-p-n 25 та двадцять восьмого p-n-p 26 
транзисторів з'єднано з колекторами сімнадцятого 
p-n-p 29 та вісімнадцятого n-p-n 30 транзисторів 
відповідно, їх колектори з'єднано з колекторами 
п'ятнадцятого p-n-p 23 та шіснадцятого n-p-n 24 
транзисторів відповідно, а їх емітери з'єднано. 
Бази п'ятнадцятого p-n-p 23 та шістнадцятого n-p-n 
24 транзисторів з'єднано з базами та колекторами 
двадцять дев'ятого p-n-p 27 та тридцятого n-p-n 28 
транзисторів відповідно. Колектори двадцять де-
в'ятого p-n-p 27 та тридцятого n-p-n 28 транзисто-
рів з'єднано через третє джерело струму 39, а їх 
емітери з'єднано з шинами додатного 35 та від'єм-
ного 36 живлення відповідно. 

Пристрій працює таким чином. 
Джерела струмів 37, 38 та 39 задають режим 

по постійному струму схеми. Транзистори 1 і 3 p-n-
p типу та 2 і 4 n-p-n типу утворюють струмові дзер-
кала, виходи яких задають режим по постійному 
струму транзисторів 5 n-p-n та 6 p-n-p у діодному 
вмиканні, які генерують на своїх базах додатну та 
від'ємну напруги зміщення відповідно. Транзисто-
ри 7 n-p-n та 8 p-n-p утворюють вхідний двотакт-
ний симетрійний каскад. Власне тракт підсилення 
виконано на транзисторах 19, 29 p-n-p і 20, 30 n-p-
n, а також 31, 33 та 32, 34. Відбивачі струмів вико-
нані на транзисторах 17, 23, 27 p-n-p та 18, 24, 28 
n-p-n служать для відбиття струмів, що знімаються 
з колекторів 25, 26, а також джерела струму 39. 
Транзистори 31 n-p-n та 32 p-n-p в діодному вми-
канні слугують для завдання режиму по постійно-
му струму двотактного вихідного каскаду на тран-
зисторах 33 n-p-n і 34 p-n-p. Транзистори 9, 11, 15 
p-n-p, а також 10, 12, 16 n-p-n є відбивачами стру-
му з джерела струму 38, а також струмів, які гене-
руються відбивачами на транзисторах 13, 21 n-p-n 
і 14, 22 p-n-p. Вони задають режим по постійному 
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струму транзисторів 19 p-n-p та 20 n-p-n. Причому 
транзистори 11,15 p-n-p та 12, 16 n-p-n включено 
як діоди. Сукупність транзисторів 13 n-p-n , 14 p-n-
p, 21 n-p-n, 22 p-n-p це так звана струмова підвіс-
ка, яка забезпечує незалежність рівня наскрізного 
колекторного струму через транзистори 13 n-p-n, 
14 p-n-p та колекторних струмів відбивання через 
транзистори 9 p-n-p, 10 n-p-n від приростів колек-
торного струму через транзистори 19 p-n-p, 20 n-p-
n. Резистор 42 задає коефіцієнт передання. Рези-
стор 41 задає вхідний струм. Резистор 43 слугує 
навантаженням схеми. Конденсатор 46 коригує 
АЧХ і забезпечує стійкість роботи схеми. До шини 
35 та 36 підключають джерела додатної та від'єм-
ної напруги. 

Якщо вхідна напруга є додатною на вхідній 
шині 44, то струм втікає в схему через резистор 
41, то транзистор 8 p-n-p привідкривається, 7 n-p-n 
призакривається. Колекторний струм транзистора 
8 p-n-p при цьому збільшується, а транзистора 7 n-
p-n зменшується, приріст колекторного струму 
транзистора 8 p-n-p надходить на базу транзисто-
ра 20 n-p-n, внаслідок чого збільшується його емі-
терний струм, а зменшення колекторного струму 
транзистора 7 n-p-n надходить на базу транзисто-
ра 19 p-n-p, призакриваючи його. Збільшення емі-
терного струму транзистора 20 n-p-n привідкриває 
транзистор 30 n-p-n, а зменшення емітерного 
струму транзистора 19 p-n-p призакриває транзис-
тор 29 p-n-p. Колекторний струм транзистора 30 n-
p-n збільшується, а транзистора 29 p-n-p зменшу-
ється. Це призводить відповідно до збільшення 
базового струму транзистора 34 p-n-p і зменшення 

базового струму транзистора 33 n-p-n. При цьому 
транзистор 33 n-p-n призакривається, а транзистор 
34 p-n-p привідкривається. Внаслідок чого потен-
ціал вихідної шини 45 зменшується, стає від'ємним 
і наближається до потенціалу від'ємної напруги 
живлення. Струм починає втікати у вихідну шину з 
шини нульового потенціалу 40 через резистор 43. 

Якщо вхідна напруга є від'ємною на вхідній 
шині 44, то струм витікає зі схеми через резистор 
41, то транзистор 8 p-n-p призакривається, 7 n-p-n 
привідкривається. Колекторний струм транзистора 
8 p-n-p при цьому зменшується, а транзистора 7 n-
p-n збільшується, приріст колекторного струму 
транзистора 7 n-p-n надходить на базу транзисто-
ра 19 p-n-p, внаслідок чого збільшується його емі-
терний струм, а зменшення колекторного струму 
транзистора 8 p-n-p надходить на базу транзисто-
ра 20 n-p-n, призакриваючи його. Збільшення емі-
терного струму транзистора 19 p-n-p привідкриває 
транзистор 29 p-n-p, а зменшення емітерного 
струму транзистора 20 n-p-n призакриває транзис-
тор 30 n-p-n. Колекторний струм транзистора 29 p-
n-p збільшується, а транзистора 30 n-p-n зменшу-
ється. Це призводить відповідно до зменшення 
базового струму транзистора 34 p-n-p і збільшення 
базового струму транзистора 33 n-p-n. При цьому 
транзистор 33 n-p-n привідкривається, а транзис-
тор 34 p-n-p призакривається. Внаслідок чого по-
тенціал вихідної шини 45 збільшується, стає дода-
тним і наближається до потенціалу додатної 
напруги живлення. Струм починає витікати з вихі-
дної шини в шину 45 нульового потенціалу 40 че-
рез резистор 43. 
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