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Корисна модель належить до імпульсної техніки і може бути використана в аналогово-
цифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах. 

За аналог вибране джерело еталонної напруги [Джонс М.Х. Электроника - практический 
курс. Москва: Постмаркет, 1999. - С. 227], який містить шину додатного живлення, вихідну шину, 
два транзистори, два резистори, два стабілітрони, причому шину додатного живлення з'єднано 5 

з першими виводом другого резистора і першим виводом першого стабілітрона, другий вивід 
першого стабілітрона з'єднано з базою другого транзистора і колектором першого транзистора, 
емітер першого транзистора з'єднано з першим виводом першого резистора, другий вивід 
першого резистора з'єднано з другим виводом другого стабілітрона, базу першого транзистора 
з'єднано з колектором другого транзистора, першим виводом другого стабілітрона і вихідною 10 

шиною, емітер другого транзистора з'єднано з другим виводом другого резистора. 
Основним недоліком аналога є високий рівень напруги живлення, що обмежує галузь 

використання пристрою. 
За прототип вибране двополюсне джерело струму [патент України № 120289, МПК 

G05F1/10, G05F1/56, G05F1/567, опубл. 25.10.17, бюл. № 20], яке містить шину додатного 15 

живлення, вихідну шину, вісім транзисторів, два резистора, причому шину додатного живлення 
з'єднано з першим виводом другого резистора, другий вивід другого резистора з'єднано з 
емітером другого транзистора, база другого транзистора з'єднана з колектором першого 
транзистора, колектор другого транзистора з'єднано з базою першого транзистора, емітер 
першого транзистора з'єднано з першим виводом першого резистора, введено третій, 20 

четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий транзистори, причому емітер сьомого резистора 
з'єднано з додатною шиною живлення, базу сьомого транзистора з'єднано з емітером другого 
транзистора і другим виводом другого резистора, колектори першого, третього, четвертого, 
п'ятого, шостого, сьомого транзисторів, а також база другого транзистора об'єднанні між собою, 
бази першого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, восьмого транзисторів, а також колектори 25 

другого і восьмого транзисторів об'єднані між собою, емітери першого, третього, четвертого, 
п'ятого, шостого транзисторів об'єднані між собою і з'єднані з першим виводом першого 
резистора, емітер восьмого транзистора і другий вивід першого резистора з'єднано з вихідною 
шиною. 

Недоліком прототипу є низькі навантажувальна здатність і термостабільність, що звужує 30 

галузь застосування пристрою. 
В основу корисної моделі поставлено задачу створення двополюсного джерела струму, в 

якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків між ними підвищується навантажувальна 
здатність і термостабільність, що розширює галузь використання корисної моделі у 
різноманітних пристроях імпульсної та обчислювальної техніки, автоматики тощо. 35 

Поставлена задача вирішується тим, що у двополюсне джерело струму, яке містить шину 
додатного живлення, яку з'єднано з емітером сьомого транзистора і першим виводом другого 
резистора, база сьомого транзистора з'єднана з другим виводом другого резистора і емітером 
другого транзистора, емітери першого, третього, четвертого, п'ятого, шостого і перший вивід 
першого резистора об'єднані між собою, другий вивід першого резистора і емітер восьмого 40 

транзистора з'єднано з вихідною шиною, згідно з корисною моделлю, введено дев'ятий 
транзистор, причому база другого транзистора з'єднана з колекторами сьомого і дев'ятого 
транзисторів, база дев'ятого транзистора з'єднана з колекторами другого і восьмого 
транзисторів, колектори і бази першого, третього, четвертого, п'ятого, шостого і база восьмого 
та емітер дев'ятого транзисторів об'єднані між собою. 45 

На кресленні представлено принципову схему двополюсного джерела струму. 
Пристрій містить шину додатного живлення 9, яка з'єднана з емітером сьомого 5 

транзистора і першим виходом другого 11 резистора, база сьомого 5 транзистора з'єднана з 
другим виходом другого 11 резистора і емітером другого 12 резистора, база другого 12 
транзистора з'єднана з колекторами сьомого 5 і дев'ятого 6 транзисторів, база дев'ятого 6 50 

транзистора з'єднана з колекторами другого 12 і восьмого 13 транзисторів, колектори і бази 
першого 1, третього 2, четвертого 3, п'ятого 4, шостого 7 і база восьмого 13 і емітер дев'ятого 6 
транзисторів об'єднані між собою, емітери першого 1, третього 2, четвертого 3, п'ятого 4, 
шостого 7 транзисторів і перший вихід першого 8 резистора об'єднані між собою, другий вихід 
першого 8 резистора і емітер восьмого 13 транзистора з'єднані з вихідною шиною 10. 55 

Пристрій працює таким чином. 
При включенні шини додатного живлення 9 струм джерела живлення розподіляється на дві 

складові. Перша складова надходить на сьомий 5, дев'ятий 6, перший 1, третій 2, четвертий 3, 
п'ятий 4, шостий 7 транзистори і на перший 8 резистор. Друга складова надходить на другий 11 
резистор і на другий 12 і восьмий 13 транзистори, причому восьмий 13 транзистор у діодному 60 
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включенні задає напругу зміщення для першого 1, третього 2, четвертого 3, п'ятого 4, шостого 7 
транзисторів, а співвідношення першого 8 і другого 11 резисторів задає температурний 
коефіцієнт струму. Струм двох складових додається на вихідній шині 10. 

Перший 1, третій 2, четвертий 3, п'ятий 4, шостий 7 транзистори і перший 8 резистор 
утворюють генератор опорного струму, який у поєднанні з дев'ятим 6 транзистором утворюють 5 

гібридний підсилювач струму, значення струму якого збільшується зі зростанням температури, 
тобто має додатний температурний коефіцієнт струму. 

Сьомий 5, другий 12 транзистори і другий 11 резистор утворюють відбивач струму, який 
генерує струм з від'ємним температурним коефіцієнтом струму. Таким чином, загальний 
вихідний струм схеми формується із двох складових з протилежними температурними 10 

коефіцієнтами струму, що і забезпечує підвищення температурної стабільності.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Двополюсне джерело струму, яке містить шину додатного живлення, яку з'єднано з емітером 15 

сьомого транзистора і першим виводом другого резистора, база сьомого транзистора з'єднана з 
другим виводом другого резистора і емітером другого транзистора, емітери першого, третього, 
четвертого, п'ятого, шостого і перший вивід першого резистора об'єднані між собою, другий 
вивід першого резистора і емітер восьмого транзистора з'єднано з вихідною шиною, яке 
відрізняється тим, що введено дев'ятий транзистор, причому база другого транзистора 20 

з'єднана з колекторами сьомого і дев'ятого транзисторів, база дев'ятого транзистора з'єднана з 
колекторами другого і восьмого транзисторів, колектори і бази першого, третього, четвертого, 
п'ятого, шостого і база восьмого та емітер дев'ятого транзисторів об'єднані між собою. 
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