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Корисна модель належить до радіотехніки і може бути використана для фільтрації 
електричних сигналів в різних радіотехнічних пристроях. 

Відомий смугопропускний фільтр, який містить біполярний транзистор, база якого під'єднана 
до першого виводу індуктивності та першого виводу першої ємності, другий вивід індуктивності 
з'єднано з колектором транзистора, другий вивід ємності з'єднаний з емітером транзистора, 5 

який з'єднано з другою та третьою ємностями [Активные СВЧ фильтры на транзисторах / 
Филинюк Н.А. - М: Радио и связь 1987. - С. 64]. 

Недоліком даного пристрою є нелінійність фазочастотної характеристики, що приводить до 
спотворення сигналів в смузі пропускання. 

Найбільш близьким до запропонованого пристрою є смугопропускний фільтр, який містить 10 

ємність, індуктивність, з'єднані послідовно між собою, під'єднані паралельно до резистора, 
перший вивід якого під'єднаний до першої вхідної клеми, а другий - до другої вхідної клеми 
[Електроніка і мікросхемотехніка / Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. - Київ: Електроніка і 
схемотехніка, 2009 - С. 260]. 

Недоліком даного пристрою є нелінійність фазочастотної характеристики, що приводить до 15 

спотворення сигналів в смузі пропускання. 
В основу корисної моделі поставлено задачу розробки такого смугопропускного фільтру на 

L-, С-негатронах, в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків між ними досягається 
лінійність фазочастотної характеристики, що приводить до усунення спотворення сигналів в 
смузі пропускання. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що в смугопропускний фільтр на L-, С-негатронах, який 
містить першу ємність, індуктивність, вхідну та вихідну клеми, згідно з корисною моделлю, 
введено другу та третю ємності, паралельно ввімкнені від'ємну ємність та від'ємну 
індуктивність, які під'єднано до паралельно з'єднаних індуктивності та першої ємності, які 
під'єднано до вхідної клеми через другу ємність та до вихідної клеми через третю ємність. 25 

На кресленні (фіг. 1)наведено схему смугопропускного фільтра на L-, С-негатронах. 
Пристрій містить першу ємність 4, індуктивність 3, вхідну 1 та вихідну 6 клеми, введено 

другу 2 та третю 5 ємності, паралельно ввімкнені від'ємну ємність 8 та від'ємну індуктивність 7, 
які під'єднано до паралельно з'єднаних індуктивності 3 та першої ємності 4, які під'єднано до 
вхідної клеми 1 через другу ємність 2 та до вихідної клеми 6 через третю ємність 5. Перша 30 

ємність 4 та індуктивність 3 утворюють перший паралельний коливальний контур, а від'ємна 
ємність 8 та від'ємна індуктивність 7, утворюють другий паралельний коливальний контур, який 
з'єднаний послідовно з першим. 

Пристрій працює наступним чином. Індуктивність 3 та ємність 4 утворюють паралельний 
коливальний контур, резонансна частота якого визначається за виразом 35 

LC

1
0 

, 
де L - значення індуктивності 3, С - значення ємності 4. 
Від'ємна індуктивність 7 та від'ємна ємність 8, модулі значень яких дорівнюють значенням 

індуктивності 3 та ємності 4, відповідно, утворюють паралельний коливальний контур, частота 
резонансу дорівнює 40 

    00
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, 

де 
 L  - значення від'ємної індуктивності 7, 

 C  - значення від'ємної ємності 8. 
Як від'ємна ємність (С-негатрон) та від'ємна індуктивність (L-негатрон) можуть бути 

використані схемотехнічні аналоги L-, С-негатронів, реалізовані на узагальнених 
перетворювачах імітансу на багато електродних напівпровідникових структурах. Друга 2 та 45 

третя 5 ємності є розділовими, які під'єднані до входу 1 та виходу 6. Два коливальних контури 
з'єднані між собою послідовно та під'єднані до шини землі 9. 

Амплітудно-частотна характеристика запропонованого смугопропускного фільтру на L-, С-
негатронах зображена на фіг. 2, а фазочастотна характеристика - на фіг. 3. 

При послідовному підключенні розглянутих коливальних контурів фазові спотворення на 50 

бокових частотах в смузі пропускання, які виникають в коливальному LC-контурі усуваються, 
оскільки ці контури мають протилежні фазочастотні характеристики. Це приводить до лінійності 
сумарної фазочастотної характеристики та усунення спотворень сигналу в смузі пропускання.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Смугопропускний фільтр на L-, С-негатронах, який містить ємність, індуктивність, вхідну та 
вихідну клеми, який відрізняється тим, що введено другу та третю ємності, паралельно 
ввімкнені від'ємну ємність та від'ємну індуктивність, які під'єднано до паралельно з'єднаних 5 

індуктивності та першої ємності, які під'єднано до вхідної клеми через другу ємність та до 
вихідної клеми через третю ємність. 
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