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(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) ВІДБИВАЧ СТРУМУ  

 

(57) Реферат: 

Відбивач струму містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, шину живлення, три 
транзистори, причому базу першого з'єднано із базою другого транзистора, емітер першого 
транзистора з'єднано із першим виводом джерела струму, емітер третього з'єднано із 
колектором другого транзистора, колектор третього транзистора з'єднано із вхідною шиною, 
причому введено четвертий, п'ятий, шостий транзистори, колектор першого транзистора 
з'єднано із емітером четвертого транзистора, колектори четвертого та п'ятого транзисторів 
з'єднано із вхідною шиною, бази четвертого і третього транзисторів з'єднані між собою, база 
четвертого транзистора з'єднана із колектором другого транзистора, емітер другого 
транзистора з'єднано з базою шостого транзистора, емітер шостого транзистора з'єднано з 
емітерами п'ятого та третього транзисторів, база п'ятого транзистора з'єднана із базами 
третього та четвертого транзисторів, другий вивід джерела струму та колектор шостого 
транзистора з'єднано із шиною нульового потенціалу. 
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Корисна модель належить до аналогової техніки і може бути використана в двотактних 
підсилювальних системах. 

Відомо відбивач струму (Титце У., Шенк К., Полупроводниковая схемотехника. - М.: Мир, 
1982. - С. 336), який містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, шину живлення, чотири 
транзистори, причому шину живлення з'єднано з колектором та базою третього транзистора, 5 

емітер третього транзистора з'єднано з колектором та базою першого транзистора, емітери 
першого та другого транзисторів з'єднано із шиною нульового потенціалу, вхідну шину з'єднано 
із колектором четвертого транзистора, емітер четвертого транзистора з'єднано з колектором 
другого транзистора, бази другого і четвертого транзисторів з'єднано із базами та колекторами 
першого і третього транзисторів відповідно. 10 

Недоліками аналога є низька точність роботи пристрою та високий вхідний опір. 
За прототип взято відбивач струму Уілсона (Титце У., Шенк К., Полупроводниковая 

схемотехника. - М.: Мир, 1982. - С. 342), що містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, 
шину живлення, три транзистори, причому базу першого з'єднано із базою другого транзистора, 
емітер першого транзистора з'єднано із першим виводом джерела струму, емітер третього 15 

з'єднано із колектором другого транзистора, колектор третього транзистора з'єднано із вхідною 
шиною, колектор другого транзистора з'єднано із базою першого та другого транзисторів, базу 
третього транзистора з'єднано із колектором першого транзистора, колектор першого 
транзистора з'єднано із шиною живлення, емітер першого та другого транзистора з'єднано із 
шиною нульового потенціалу. 20 

Недоліком прототипу є низька точність роботи. 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення відбивача струму, в якому за 

рахунок введення нових елементів та зв'язків між ними покращується температурна 
стабільність, це розширює галузь використання корисної моделі у різноманітних пристроях 
імпульсної та обчислювальної техніки, автоматики тощо. 25 

Поставлена задача вирішується тим, що у відбивач струму, що містить шину нульового 
потенціалу, вхідну шину, шину живлення, три транзистори, причому базу першого з'єднано із 
базою другого транзистора, емітер першого транзистора з'єднано із першим виводом джерела 
струму, емітер третього з'єднано із колектором другого транзистора, колектор третього 
транзистора з'єднано із вхідною шиною, крім того введено четвертий, п'ятий, шостий 30 

транзистори, колектор першого транзистора з'єднано із емітером четвертого транзистора, 
колектори четвертого та п'ятого транзисторів з'єднано із вхідною шиною, бази четвертого і 
третього транзисторів з'єднані між собою, база четвертого транзистора з'єднана із колектором 
другого транзистора, емітер другого транзистора з'єднано з базою шостого транзистора, емітер 
шостого транзистора з'єднано з емітерами п'ятого та третього транзисторів, база п'ятого 35 

транзистора з'єднана із базами третього та четвертого транзисторів, другий вивід джерела 
струму та колектор шостого транзистора з'єднано із шиною нульового потенціалу. 

На кресленні представлено принципову схему відбивача струму. 
Пристрій містить вхідну шину 1, яку з'єднано з колекторами четвертого 2, третього 3 і п'ятого 

4 транзисторів, емітери четвертого 2 і третього 3 транзисторів з'єднано з колекторами першого 40 

5 і другого 6 транзисторів, емітер п'ятого 4 транзистора з'єднано з емітером шостого 7 
транзистора, емітер другого 6 транзистора з'єднано з базою шостого 7 транзистора, колектор 
шостого 7 транзистора з'єднано з шиною нульового потенціалу 9, емітер першого 5 транзистора 
з'єднано з першим виводом джерела струму 8 та базою другого 6 транзистора, бази четвертого 
2, третього 3 та першого 5, другого 6 транзисторів з'єднані між собою відповідно, колектор 45 

другого 6 транзистора з'єднано з базою четвертого 2 транзистора, базу п'ятого 4 транзистора 
з'єднано з базою третього З транзистора, емітер п'ятого 4 транзистора з'єднано з колектором 
другого 6 транзистора, другий вивід джерела струму 8 з'єднано з шиною нульового потенціалу 
9. 

Пристрій працює таким чином. 50 

Третій 2, четвертий 3, п'ятий 4 - транзистори в діодному вмиканні. 
Сьомий 6 вихідний транзистор. 
Шостий 5 транзистор керує сьомим 6 транзистором за рахунок колекторного струму. 
Другий 1 транзистор компенсує надлишковий струм п'ятого 4 транзистора. 
Якщо струм на вхідній шині 8 збільшується, то другий 3, шостий 5 та сьомий 6 транзистори 55 

привідкриваються. 
Якщо струм на вхідній шині 8 зменшується, то другий 3, шостий 5 та сьомий 6 транзистори 

призакриваються. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Відбивач струму, що містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, шину живлення, три 
транзистори, причому базу першого з'єднано із базою другого транзистора, емітер першого 5 

транзистора з'єднано із першим виводом джерела струму, емітер третього з'єднано із 
колектором другого транзистора, колектор третього транзистора з'єднано із вхідною шиною, 
який відрізняється тим, що введено четвертий, п'ятий, шостий транзистори, колектор першого 
транзистора з'єднано із емітером четвертого транзистора, колектори четвертого та п'ятого 
транзисторів з'єднано із вхідною шиною, бази четвертого і третього транзисторів з'єднані між 10 

собою, база четвертого транзистора з'єднана із колектором другого транзистора, емітер другого 
транзистора з'єднано з базою шостого транзистора, емітер шостого транзистора з'єднано з 
емітерами п'ятого та третього транзисторів, база п'ятого транзистора з'єднана із базами 
третього та четвертого транзисторів, другий вивід джерела струму та колектор шостого 
транзистора з'єднано із шиною нульового потенціалу. 15 
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