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(57) Схемотехнічний аналог котушки індуктивності, 
що містить два польові транзистори, витік першого 
польового транзистора підключено до першого 
виводу четвертого резистора та до першого виво-
ду четвертого конденсатора, другий вивід четвер-
того резистора та другий вивід четвертого конден-
сатора з'єднані зі спільною шиною, стік першого 
польового транзистора підключено до витоку дру-
гого польового транзистора, затвор другого польо-
вого транзистора підключено до першого виводу 

першого резистора та до першого виводу першого 
конденсатора, другий вивід першого резистора та 
другий вивід першого конденсатора з'єднані зі спі-
льною шиною, стік другого польового транзистора 
підключено до другого виводу третього резистора 
та до вихідної клеми, перший вивід третього рези-
стора з'єднано з першим виводом другого резис-
тора, першим виводом третього конденсатора та з 
клемою живлення, другий вивід другого конденса-
тора з'єднано з затвором першого польового тран-
зистора, другий вивід третього конденсатора з'єд-
нано зі спільним проводом, який відрізняється 
тим, що в нього введено другий конденсатор, при-
чому перший його вивід підключено до затвора 
першого польового транзистора, а другий вивід 
другого конденсатора підключено до спільної ши-
ни.

 

 
Корисна модель відноситься до радіотехніки і 

може бути використана в якості схемотехнічного 
аналога котушки індуктивності для мікрохвильових 
інтегральних мікросхем. 

Відомий схемотехнічний аналог котушки індук-
тивності, що складається з польового транзистора, 
до затвору та витоку якого під'єднані перший та 
Другий виводи смужкової магнітно-зв'язаної коту-
шки індуктивності, третій та четвертий виводи 
смужкової магнітно-зв'язаної котушки індуктивності 
з'єднані зі спільним проводом, вихідна клема пі-
д'єднана до стоку, індуктивний опір синтезується 
між вихідною клемою та спільним проводом. 
[Forbes, Leonard "Monolithic inductance-enhancing 
integrated circuits, complementary metal oxide 
semiconductor (CMOS) inductance-enhancing 
integrated circuits, inductor assemblies, and 
inductance-multiplying methods", united States Patent 
Application 20010002060, May 31, 2001.] 

Недоліком є значні розміри схеми, внаслідок 
використання в схемі магнітно-зв'язаної котушки 
індуктивності. 

Найбільш близьким є схемотехнічний аналог 
котушки індуктивності, що містить два польові тра-
нзистори, три конденсатори, п'ять резисторів, при-
чому витік першого польового транзистора підк-
лючено до першого виводу п'ятого резистора та до 

першого виводу третього конденсатора, другий 
вивід п'ятого резистора та другий вивід третього 
конденсатора з'єднані зі спільною шиною. Стік 
першого польового транзистора підключено до 
витоку другого польового транзистора. Затвор 
другого польового транзистора підключено до 
першого виводу першого резистора та до першого 
виводу першого конденсатора, другий вивід пер-
шого резистора та другий вивід першого конден-
сатора з'єднані зі спільною шиною. Стік другого 
польового транзистора підключено до другого ви-
воду четвертого резистора та до вихідної клеми, 
перший вивід четвертого резистора з'єднано з 
першим виводом третього резистора, першим ви-
водом другого конденсатора та з клемою живлен-
ня. Другий вивід третього резистора з'єднано з 
затвором першого польового транзистора та пер-
шим виводом другого резистора. Другий вивід дру-
гого резистора з'єднано зі спільним проводом, дру-
гий вивід другого конденсатора з'єднано зі 
спільним проводом. [Kunukijo, Tatsuya "Active 
inductor" Unated States Patent Application 
20020047760, April 25, 2002.]. 

Недоліком є мала добротність схемотехнічно-
го аналога котушки індуктивності. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
розробки такого схемотехнічного аналогу котушки 
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індуктивності, в якому шляхом введення нових 
елементів та зв'язків досягається збільшення доб-
ротності схемотехнічного аналога котушки індукти-
вності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
аналог котушки індуктивності, що містить два 
польові транзистори, витік першого польового 
транзистора підключено до першого виводу чет-
вертого резистора та до першого виводу четверто-
го конденсатора, другий вивід четвертого резисто-
ра та другий вивід четвертого конденсатора 
з'єднані зі спільним проводом, стік першого польо-
вого транзистора підключено до витоку другого 
польового транзистора, затвор другого польового 
транзистора підключено до першого виводу пер-
шого резистора та до першого виводу першого 
конденсатора, другий вивід першого резистора та 
другий вивід першого конденсатора з'єднані зі спі-
льною шиною, стік другого польового транзистора 
підключено до другого виводу третього резистора 
та до вихідної клеми, перший вивід третього рези-
стора з'єднано з першим виводом другого резис-
тора, першим виводом третього конденсатора та з 
клемою живлення, другий вивід другого конденса-
тора з'єднано з затвором першого польового тран-
зистора, другий вивід третього конденсатора з'єд-
нано зі спільним проводом введено другий 
конденсатор, перший вивід якого підключено до 
затвору першого польового транзистора, а другий 
вивід другого конденсатора підключено до спільної 
шини. 

На Фіг.1. наведено схемотехнічний аналог ко-
тушки індуктивності. 

На Фіг.2. наведено схему включення польово-
го транзистора зі спільним витоком та ємнісним 
навантаженням на вході. 

На Фіг.3. наведено схему включення польово-
го транзистора зі спільним затвором та індуктив-
ним навантаженням на вході. 

На Фіг.4. наведено залежність активної та реа-
ктивної складової вихідного опору від частоти сиг-
налу для схеми зі спільним витоком. 

На Фіг.5. наведено залежність активної та реа-
ктивної складової вихідного опору від частоти сиг-
налу для схеми зі спільним затвором. 

На Фіг.6. приведена високочастотна схема 
схемотехнічного аналога котушки індуктивності. 

На Фіг.7. наведено графік залежності активної 
та реактивної складової вихідного опору від часто-
ти сигналу для схемотехнічного аналога котушки 
індуктивності. 

Пристрій містить (Фіг.1.): перший резистор 1, 
перший конденсатор 2, другий резистор 3, другий 
конденсатор 4, перший польовий транзистор 5, 
другий польовий транзистор 6, третій резистор 7, 
третій конденсатор 10, четвертий резистор 8, чет-
вертий конденсатор 9, клему живлення 11, вихідну 
клему 12, причому перший вивід першого резисто-
ра 1 з'єднано з першим виводом першого конден-
сатора 2 та з затвором другого польового транзис-
тора 6, другий вивід першого резистора 1 з'єднано 
з другими виводами першого конденсатора 2, дру-
гого конденсатора 4, четвертого резистора 8, тре-
тього конденсатора 10, четвертого конденсатора 9 

та з'єднано зі спільною шиною, перший вивід дру-
гого конденсатора 4 з'єднано з затвором першого 
польового транзистора 5 та другим виводом дру-
гого резистора 3, перший вивід другого резистора 
3 з'єднано з першим виводом третього резистора 
7, першим виводом третього конденсатора 10, 
клемою живлення 11, другий вивід третього резис-
тора 7 з'єднано з витоком другого польового тран-
зистора 6 та вихідною клемою 12, стік першого 
польового транзистора 5 з'єднано з першим виво-
дом четвертого резистора 8 та першим виводом 
четвертого конденсатора 9, витік першого польо-
вого транзистора 5 з'єднано з стоком другого 
польового транзистора 6. 

Пристрій працює наступним чином. 
Пристрій (Фіг.1.) складається з каскадного 

з'єднання схеми зі спільним витоком при ємнісно-
му навантаженні між затвором та спільним прово-
дом (Фіг.2.) та схеми зі спільним затвором (Фіг.3). 
Перший резистор 1, перший конденсатор 2, другий 
резистор 3, третій резистор 7, третій конденсатор 
10, четвертий резистор 8, четвертий конденсатор 
9 встановлюють режим роботи схеми по постійно-
му струму. Живлення схеми відбувається при під-
ключенні джерела постійного струму між клемою 
живлення 11 та спільним проводом. Схема зі спі-
льним витоком є інвертором імітансу, тобто при 
включенні другого конденсатора 4 між затвором 
першого польового транзистора 5 та спільним 
проводом отримаємо індуктивний характер реак-
тивності та активний опір між стоком першого 
польового транзистора 5 та спільним проводом, 
тобто схемотехнічний аналог низькодобротної ко-
тушки індуктивності з коефіцієнтом добротності 
близьким до 1. Схема зі спільним затвором на дру-
гому польовому транзисторі 6, є конвертором імі-
тансу, тобто при включенні між витоком другого 
польового транзистора 6 та спільним проводом 
низькодобротної котушки індуктивності отримаємо 
між вихідною клемою 12 та спільним проводом 
індуктивний характер реактивності та негативний 
активний опір, тобто високодобротний схемотехні-
чний аналог котушки індуктивності. На Фіг.4. наве-
дено залежність активної та реактивної складової 
вихідного опору від частоти сигналу для схеми, 
представленої на Фіг.2. при ємності на вході схеми 
С1=12пФ. На Фіг.5. наведено залежність активної 
та реактивної складової вихідного опору від часто-
ти сигналу для схеми, представленої на Фіг.3. при 
значеннях індуктивності на вході схеми L11=1нГн. 
На Фіг.6. наведена високочастотна схема схемо-
технічного аналога котушки індуктивності, яка реа-
лізована на базі двох польових транзисторів, 
утворена при каскадному включенні схем на Фіг.2 
та Фіг.3. На Фіг.7. наведено графік залежності ак-
тивної Та реактивної складової вихідного опору від 
частоти сигналу для схеми, представленої на 
Фіг.6. при значенні ємності на вході схеми 
С1=12пФ. З Фіг.6. видно, що реактивний вихідний 
опір схеми більше 0, тобто є індуктивним, а актив-
ний опір менше 0, тобто маємо схемотехнічний 
аналог котушки індуктивності з високою добротніс-
тю. 
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