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(57) Вхідний пристрій схеми порівняння струмів,
який містить два вхідні транзистори, шину додат-
ного живлення, шину від'ємного живлення, шину
нульового потенціалу, двадцять вісім транзисто-
рів, перший та другий вихідні транзистори, один
резистор, шину входу, шину виходу, причому емі-
тери першого і другого транзисторів з'єднано з
шиною нульового потенціалу, їх колектори з'єдна-
но з колекторами тринадцятого і чотирнадцятого
транзисторів відповідно, а їх бази з'єднано з база-
ми першого і другого вхідних транзисторів відпові-
дно, бази тринадцятого і чотирнадцятого транзис-
торів з'єднано з колекторами п'ятнадцятого і
шістнадцятого транзисторів відповідно, їх емітери
- з базами п'ятнадцятого і шістнадцятого транзис-
торів відповідно, а також з колекторами сімнадця-
того і вісімнадцятого транзисторів відповідно, емі-
тери п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів
з'єднано з емітерами третього і четвертого транзи-
сторів відповідно, бази третього і четвертого тран-
зисторів з'єднано з базами і колекторами п'ятого і
шостого транзисторів відповідно, а також з базами
сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів відпо-
відно, а також з базами сьомого і восьмого транзи-
сторів відповідно, колектор третього, емітер п'ято-
го, емітер сімнадцятого, емітер сьомого
транзисторів з'єднані з шиною додатного живлен-
ня, колектор четвертого, емітер шостого, емітер
вісімнадцятого, емітер восьмого транзисторів з'єд-
нані з шиною від'ємного живлення, емітери першо-
го і другого вхідних транзисторів з'єднані з першим
виводом першого резистора, а також з емітером
двадцять шостого та з базою і колектором двадця-
ть сьомого транзисторів, а також з вхідною шиною,
колектори першого і другого вхідних транзисторів
з'єднані з колекторами сьомого і восьмого транзи-
сторів відповідно, а також базами дев'ятого і деся-

того транзисторів відповідно, емітери дев'ятого і
десятого транзисторів з'єднано з колекторами де-
в'ятнадцятого і двадцятого транзисторів відповід-
но, а також з базами двадцять третього і двадцять
четвертого транзисторів відповідно, бази дев'ят-
надцятого і двадцятого транзисторів з'єднано з
базами та колекторами двадцять першого і два-
дцять другого транзисторів відповідно, а також з
емітерами двадцять третього і двадцять четверто-
го транзисторів відповідно, емітери дев'ятнадцято-
го і двадцять першого транзисторів з'єднано з ши-
ною додатного живлення, емітери двадцятого і
двадцять другого з'єднано з шиною від'ємного жи-
влення, колектори двадцять третього і двадцять
четвертого транзисторів з'єднано з колекторами та
базами одинадцятого і дванадцятого транзисторів
відповідно, а також з колектором і базою двадцять
п'ятого та з емітером двадцять восьмого транзис-
торів відповідно, а також з базами першого і друго-
го вихідних транзисторів відповідно, емітер два-
дцять п'ятого транзистора з'єднано з колектором і
базою двадцять шостого транзистора, емітер два-
дцять сьомого транзистора з'єднано з колектором і
базою двадцять восьмого транзистора, емітери
одинадцятого і дванадцятого транзисторів об'єд-
нано, колектори першого і другого вихідних тран-
зисторів з'єднано з шинами додатного і від'ємного
живлення відповідно, емітери першого і другого
вихідних транзисторів об'єднано та з'єднано з дру-
гим виводом першого резистора, а також з вихід-
ною шиною,  який відрізняється тим,  що в нього
введено вісім транзисторів та три джерела струму,
причому перший і другий виводи першого джерела
струму з'єднані з базами тринадцятого і чотирнад-
цятого транзисторів відповідно, та з колекторами
п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів відпо-
відно, перший і другий виводи другого джерела
струму з'єднано з базами першого, тридцять тре-
тього, першого вхідного та другого, тридцять чет-
вертого, другого вхідного транзисторів відповідно,
а також з емітерами двадцять дев'ятого і тридця-
того транзисторів відповідно, бази двадцять дев'я-
того і тридцятого транзисторів з'єднано з колекто-
рами тринадцятого і першого та другого і
чотирнадцятого транзисторів відповідно, їх колек-
тори з'єднано з шинами додатного і від'ємного
живлення відповідно, емітери тридцять третього і
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тридцять четвертого транзисторів об'єднано, коле-
ктори тридцять третього і тридцять четвертого
з'єднано з базами і колекторами тридцять першого
і тридцять другого транзисторів відповідно, а та-
кож з базами тридцять п'ятого і тридцять шостого
транзисторів відповідно, емітери тридцять п'ятого і
тридцять шостого з'єднано з колекторами сьомого
і першого вхідного та восьмого і другого вхідного
транзисторів відповідно, а також з базами дев'ято-
го і десятого транзисторів відповідно, емітери три-

дцять першого і тридцять п'ятого транзисторів
з'єднано з шиною додатного живлення, емітери
тридцять другого і тридцять шостого транзисторів
з'єднано з шиною від'ємного живлення, перший і
другий виводи третього джерела струму з'єднано з
емітерами дев'ятого і десятого транзисторів відпо-
відно, а також з колекторами дев'ятнадцятого і
двадцятого транзисторів відповідно, а також з ба-
зами двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів відповідно.

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

Відомо вхідний пристрій схеми порівняння
струмів [А.с. №1529434 СССР, Н03К5/24,
G05В1/01, 1987], який містить чотири, резистора,
два вхідних транзистора, двадцять два транзис-
тора, два вихідних транзистора, шину додатного
живлення, шину від'ємного живлення, вхідну та
вихідну шини, шину нульового потенціалу, два
діоди, які ввімкнено зустрічно та паралельно. До
вхідної шини підключені перші виводи першого
резистора і двох зустрічно включених діодів а
також емітер першого вхідного транзистора, емі-
тер другого вхідного транзистора, база якого
з'єднана з базою і колектором першого транзис-
тора і з базою другого транзистора, емітер якого
з'єднаний з колектором третього транзистора, а
колектор - з першими виводами другого і третьо-
го резисторів, шиною нульового потенціалу, емі-
терами першого і четвертого транзисторів і з ко-
лектором п’ятого транзистора, емітер якого
з’єднаний з колектором шостого транзистора, а
база - з колектором і базою четвертого транзис-
тора і базою першого вхідного транзистора, коле-
ктор якого з'єднаний з базою дванадцятого тран-
зистора, колектор якого з'єднаний з колектором і
базою восьмого транзистора і базами n перших
вихідних транзисторів, колектори яких з'єднані з
шиною додатного живлення, емітерами сьомого і
шостого транзисторів, емітером дев'ятого тран-
зистора, колектор і база якого з'єднані між собою,
базою шостого транзистора і першим виводом
четвертого резистора, другий вивід якого з'єдна-
ний з колектором і базою десятого транзистора і
базою третього транзистора, емітер якого з'єдна-
ний з шиною від'ємного живлення, емітером де-
сятого транзистора, колекторами n других вихід-
них транзисторів і емітером одинадцятого
транзистора, база якого з'єднана з колектором
другого вхідного транзистора, а колектор - з ко-
лектором і базою дванадцятого транзистора і
базами n других вихідних транзисторів, емітери
яких з'єднані з другим виводом третього резисто-
ра, вихідною шиною, емітерами n перших вихід-
них транзисторів і другими виводами першого
резистора і двох ввімкнених зустрічно та парале-
льно діодів, емітери восьмого і дванадцятого тра-
нзисторів з'єднані між собою і другим виводом
другого резистора, а база третього транзистора -

з базою тринадцятого транзистора, колектор яко-
го з'єднаний з емітером чотирнадцятого транзис-
тора, база якого з'єднана з базою п'ятнадцятого
транзистора, з колектором і базою шістнадцятого
транзистора, емітер якого з'єднаний з шиною
додатного живлення, емітерами сімнадцятого і
вісімнадцятого, колектором чотирнадцятого і емі-
тером п'ятнадцятого транзисторів, колектор п'ят-
надцятого транзистора з'єднаний з колектором
першого вхідного транзистора, колектор сімнад-
цятого транзистора з'єднаний з колектором шос-
того транзистора, а база - з базою шостого і ві-
сімнадцятого транзисторів, колектор
вісімнадцятого транзистора з'єднаний з емітером
дев'ятнадцятого транзистора, база якого з'єднана
з базою двадцятого транзистора, колектором і
базою двадцять першого транзистора, емітер
якого з'єднаний з шиною від'ємного живлення,
емітерами тринадцятого і двадцять другого тран-
зисторів, з колектором дев'ятнадцятого транзис-
тора і з емітером двадцятого транзистора, колек-
тор якого з'єднаний з колектором другого
вхідного транзистора, колектор двадцять другого
транзистора з'єднаний з колектором третього
транзистора, база двадцять другого транзистора
- з базою третього транзистора.

До недоліків слід віднести велику статичну
адитивну похибку, яка обумовлена великим вхід-
ним струмом зміщення нуля і великою вхідною
напругою зміщення нуля, що призводить до зни-
ження швидкодії.

За прототип обрано вхідний пристрій схеми
порівняння струмів [А.с. №13110 Н03К5/24,
G05В1/01, 2006] який містить вхідну шину яка
з'єднана з емітерами першого та другого вхідних
транзисторів, їх бази - з колекторами та базами
першого і другого транзисторів, та з колекторами
тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів, ко-
лектори першого і другого вхідних транзисторів
з'єднані з колекторами сьомого і восьмого тран-
зисторів і базами дев'ятого і десятого транзисто-
рів, емітери першого і другого транзисторів з'єд-
нані з шиною нульового потенціалу, бази
тринадцятого і чотирнадцятого транзисторів з'єд-
нані з колекторами п'ятнадцятого і шістнадцятого
та з першим і другим виводами другого резисто-
ра відповідно, а емітери тринадцятого і чотирна-
дцятого транзисторів з'єднані з базами п'ятнад-
цятого і шістнадцятого та колекторами
сімнадцятого та вісімнадцятого транзисторів від-
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повідно, емітери п’ятнадцятого і шістнадцятого
транзисторів з’єднані з емітерами третього і чет-
вертого транзисторів відповідно, бази третього і
четвертого транзисторів з'єднані з базами і коле-
кторами п'ятого і шостого, базами сімнадцятого
та вісімнадцятого, базами сьомого і восьмого
транзисторів відповідно, колектори третього і
четвертого, емітери п'ятого і шостого, емітери
сімнадцятого та вісімнадцятого, емітери сьомого і
восьмого транзисторів з'єднані з шинами додат-
ного і від'ємного живлення відповідно, колектори
дев'ятого та десятого транзисторів з'єднані з ши-
ною нульового потенціалу, а їх емітери - з колек-
торами дев'ятнадцятого і двадцятого та базами
двадцять третього і двадцять четвертого транзи-
сторів відповідно, тоді як бази дев'ятнадцятого і
двадцятого транзисторів з'єднані з базами і коле-
кторами двадцять першого і двадцять другого та
емітерами двадцять третього і двадцять четвер-
того транзисторів відповідно, емітери дев'ятна-
дцятого і двадцятого та двадцять першого і два-
дцять другого транзисторів з'єднані з шинами
додатного і від'ємного живлення відповідно, ко-
лектори двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів з'єднано з колекторами і базами
одинадцятого і дванадцятого транзисторів, а та-
кож з базами першого і другого вихідних транзис-
торів відповідно, крім того колектор двадцять
третього транзистора підключений до колектора і
бази двадцять п'ятого транзистора, а колектор
двадцять четвертого з'єднаний з емітером два-
дцять восьмого транзистора, емітери одинадця-
того і дванадцятого транзисторів об'єднані між
собою, колектори першого та другого вихідних
транзисторів приєднані до шин додатного та ві-
д'ємного живлення відповідно, а їх емітери об'єд-
нані між собою та є виходом пристрою, чотири
транзистори, з двадцять п'ятого по двадцять во-
сьмий, включені у діодному режимі, тобто з'єдна-
но їх бази та колектори, і ці транзистори з'єднані
послідовно: емітер двадцять п'ятого з'єднано з
базою і колектором двадцять шостого, емітер
двадцять шостого з'єднано з базою і колектором
двадцять сьомого, емітер двадцять сьомого з'єд-
нано з базою і колектором двадцять восьмого, а
точка об'єднання емітера двадцять шостого тра-
нзистора та бази і колектора двадцять сьомого
транзистора з'єднана з шиною вхідного сигналу,
вихідна шина з'єднана з вхідною шиною через
перший резистор та з шиною нульового потенці-
алу через третій резистор.

Недоліком прототипу є виникнення значних
динамічних похибок за умови збільшення рівня
вхідного сигналу, що обмежує динамічний діапа-
зон вхідного сигналу.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення вхідного пристрою схеми порівняння
струмів, в якому за рахунок введення нових еле-
ментів та зв'язків між ними зменшується похибка
зсуву нуля за умови змінення напруги живлення,
це розширює галузь використання корисної мо-
делі у різноманітних пристроях імпульсної та об-
числювальної техніки, автоматики тощо.

Поставлена задача досягається тим, що у
вхідний пристрій схеми порівняння струмів, який
містить два вхідні транзистори, шину додатного

живлення, шину від'ємного живлення, шину ну-
льового потенціалу, двадцять вісім транзисторів,
перший та другий вихідні транзистори, один ре-
зистор, шину входу, шину виходу, причому еміте-
ри першого і другого транзисторів з'єднано з ши-
ною нульового потенціалу, їх колектори з'єднано
з колекторами тринадцятого і чотирнадцятого
транзисторів відповідно, а їх бази з'єднано з ба-
зами першого і другого вхідних транзисторів від-
повідно, бази тринадцятого і чотирнадцятого
транзисторів з'єднано з колекторами п'ятнадцято-
го і шістнадцятого транзисторів відповідно, їх
емітери - з базами п'ятнадцятого і шістнадцятого
транзисторів відповідно, а також з колекторами
сімнадцятого і вісімнадцятого транзисторів відпо-
відно, емітери п'ятнадцятого і шістнадцятого тра-
нзисторів з'єднано з емітерами третього і четвер-
того транзисторів відповідно, бази третього і
четвертого транзисторів з'єднано з базами і коле-
кторами п'ятого і шостого транзисторів відповід-
но, а також з базами сімнадцятого і вісімнадцято-
го транзисторів відповідно, а також з базами
сьомого і восьмого транзисторів відповідно, коле-
ктор третього, емітер п'ятого, емітер сімнадцято-
го, емітер сьомого транзисторів з'єднані з шиною
додатного живлення, колектор четвертого, емітер
шостого, емітер вісімнадцятого, емітер восьмого
транзисторів з'єднані з шиною від'ємного жив-
лення, емітери першого і другого вхідних транзи-
сторів з'єднані з першим виводом першого резис-
тора, а також з емітером двадцять шостого та з
базою і колектором двадцять сьомого транзисто-
рів, а також з вхідною шиною, колектори першого
і другого вхідних транзисторів з'єднані з колекто-
рами сьомого і восьмого транзисторів відповідно,
а також базами дев'ятого і десятого транзисторів
відповідно, емітери дев'ятого і десятого транзис-
торів з'єднано з колекторами дев'ятнадцятого і
двадцятого транзисторів відповідно, а також з
базами двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів відповідно, бази дев'ятнадцятого і
двадцятого транзисторів з'єднано з базами та
колекторами двадцять першого і двадцять друго-
го транзисторів відповідно, а також з емітерами
двадцять третього і двадцять четвертого транзи-
сторів відповідно, емітери дев'ятнадцятого і два-
дцять першого транзисторів з'єднано з шиною
додатного живлення, емітери двадцятого і два-
дцять другого з'єднано з шиною від'ємного жив-
лення, колектори двадцять третього і двадцять
четвертого транзисторів з'єднано з колекторами
та базами одинадцятого і дванадцятого транзис-
торів відповідно, а також з колектором і базою
двадцять п'ятого та з емітером двадцять восьмо-
го транзисторів відповідно, а також з базами
першого і другого вихідних транзисторів відповід-
но, емітер двадцять п'ятого транзистора з'єднано
з колектором і базою двадцять шостого транзис-
тора, емітер двадцять сьомого транзистора з'єд-
нано з колектором і базою двадцять восьмого
транзистора, емітери одинадцятого і дванадцято-
го транзисторів об'єднано, колектори першого і
другого вихідних транзисторів з'єднано з шинами
додатного і від'ємного живлення відповідно, емі-
тери першого і другого вихідних транзисторів
об'єднано та з'єднано з другим виводом першого
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резистора, а також з вихідною шиною, введено
вісім транзисторів та три джерела струму, причо-
му перший і другий виводи першого джерела
струму з'єднані з базами тринадцятого і чотирна-
дцятого транзисторів відповідно, та з колектора-
ми п'ятнадцятого і шістнадцятого транзисторів
відповідно, перший і другий виводи другого дже-
рела струму з'єднано з базами першого, три-
дцять третього, першого вхідного та другого, три-
дцять четвертого, другого вхідного транзисторів
відповідно, а також з емітерами двадцять дев'я-
того і тридцятого транзисторів відповідно, бази
двадцять дев'ятого і тридцятого транзисторів
з'єднано з колекторами тринадцятого і першого
та другого і чотирнадцятого транзисторів відпові-
дно, їх колектори з'єднано з шинами додатного і
від'ємного живлення відповідно, емітери три-
дцять третього і тридцять четвертого транзисто-
рів об'єднано, колектори тридцять третього і три-
дцять четвертого з'єднано з базами і
колекторами тридцять першого і тридцять друго-
го транзисторів відповідно, а також з базами три-
дцять п'ятого і тридцять шостого транзисторів
відповідно, емітери тридцять п'ятого і тридцять
шостого з'єднано з колекторами сьомого і першо-
го вхідного та восьмого і другого вхідного транзи-
сторів відповідно, а також з базами дев'ятого і
десятого транзисторів відповідно, емітери три-
дцять першого і тридцять п'ятого транзисторів
з'єднано з шиною додатного живлення, емітери
тридцять другого і тридцять шостого транзисторів
з'єднано з шиною від'ємного живлення,  перший і
другий виводи третього джерела струму з'єднано
з емітерами дев'ятого і десятого транзисторів
відповідно, а також з колекторами дев'ятнадцято-
го і двадцятого транзисторів відповідно, а також з
базами двадцять третього і двадцять четвертого
транзисторів відповідно.

На кресленні (див. Фіг.) представлено прин-
ципову схему вхідного пристрою схеми порівнян-
ня струмів.

Пристрій містить перше джерело струму 3,
яке своїми виводами з'єднане з колекторами
п'ятнадцятого 2 і шістнадцятого 4 транзисторів
відповідно та базами тринадцятого 9 і чотирнад-
цятого 12 транзисторів відповідно, бази п'ятнад-
цятого 2 і шістнадцятого 4 транзисторів з'єднані з
емітерами тринадцятого 9 і чотирнадцятого 12
транзисторів відповідно та з колекторами сімнад-
цятого 8 і вісімнадцятого 13 транзисторів відпові-
дно, емітери п'ятнадцятого 2 і шістнадцятого 4
транзисторів з'єднані з емітерами третього 1 і
четвертого 5 транзисторів відповідно, бази тре-
тього 1 і четвертого 5 транзисторів з'єднані з ко-
лекторами і базами п'ятого 6 і шостого 7 транзис-
торів відповідно, а також з базами сімнадцятого 8
і вісімнадцятого 13 транзисторів відповідно, а
також з базами сьомого 17 і восьмого 18 транзис-
торів відповідно, колектори тринадцятого 9 і чо-
тирнадцятого 12 транзисторів з'єднані з базами
двадцять дев'ятого 14 і тридцятого 16 транзисто-
рів відповідно, а також з колекторами першого 10
і другого 11 транзисторів відповідно, колектор
третього 1, емітер п'ятого 6, емітер сімнадцятого
8, колектор двадцять дев'ятого 14, емітер сьомо-
го 17 транзисторів з'єднані з шиною додатного

живлення 46, колектор четвертого 5, емітер шос-
того 7, емітер вісімнадцятого 13, колектор три-
дцятого 16, емітер восьмого 18 транзисторів з'єд-
нані з шиною від'ємного живлення 48, емітер
першого 10 транзистора з'єднаний з емітером
другого 11 транзистора та шиною нульового по-
тенціалу 49, емітери двадцять дев'ятого 14 і три-
дцятого 16 транзисторів з'єднані з виводами дру-
гого джерела струму 15, а також з базами
першого 10, тридцять третього 20, першого вхід-
ного 24 та другого 11, тридцять четвертого 21,
другого вхідного 25 транзисторів відповідно, емі-
тери тридцять третього 20 і тридцять четвертого
21 об'єднані між собою, їх колектори з'єднані з
базами і колекторами тридцять першого 19 і три-
дцять другого 22 транзисторів відповідно, а також
з базами тридцять п'ятого 23  і тридцять шостого
26 транзисторів відповідно, колектори першого
вхідного 24 і другого вхідного 25 транзисторів
з'єднані з колекторами сьомого 17 і тридцять п'я-
того 23 та восьмого 18 і тридцять шостого 26
транзисторів відповідно, а також з базами дев'я-
того 27 і десятого 29 транзисторів відповідно,
емітери першого 24 і другого 25 вхідних транзис-
торів об'єднані між собою і з'єднані з емітером
двадцять шостого 34 та базою і колектором два-
дцять сьомого 35 транзисторів, а також з вхідною
шиною 45 та з першим виводом першого резис-
тора 32, емітери тридцять першого 19, тридцять
п'ятого 23 і колектор дев'ятого 27 транзисторів
з'єднано з шиною додатного живлення 46, еміте-
ри тридцять другого 22, тридцять шостого 26 і
колектор десятого 29 транзисторів з'єднано з
шиною від'ємного живлення 48, третє джерело
струму 28 своїми виводами з'єднано з емітерами
дев'ятого 27 і десятого 29 транзисторів відповід-
но, а також колекторами дев'ятнадцятого 30 і
двадцятого 31 транзисторів відповідно, а також з
базами двадцять третього 38 і двадцять четвер-
того 41 транзисторів відповідно, бази дев'ятна-
дцятого 30 і двадцятого 31 транзисторів з'єднано
з базами і колекторами двадцять першого 37 і
двадцять другого 42 транзисторів відповідно, а
також з емітерами двадцять третього 38 і два-
дцять четвертого 41 транзисторів відповідно,
колектор двадцять третього 38 транзистора з'єд-
нано з базами і колекторами двадцять п'ятого 33 і
одинадцятого 39 та з базою першого вихідного 43
транзисторів, емітер двадцять четвертого 41 тра-
нзистора з'єднано з емітером двадцять восьмого
36 та базою і колектором дванадцятого 40 тран-
зисторів, а також з другим вихідним 44 транзис-
тором, емітери одинадцятого 39 і дванадцятого
40 транзисторів об'єднані між собою, емітери
двадцять п'ятого 33 і двадцять сьомого 35 тран-
зисторів з'єднано з базами і колекторами двадця-
ть шостого 34 і двадцять восьмого 36 транзисто-
рів відповідно, емітери дев'ятнадцятого 30 і
двадцять першого 37 транзисторів та колектор
першого вихідного 43 транзистора з'єднано з ши-
ною додатного живлення 46, емітери двадцятого
31 і двадцять другого 42 транзисторів та колектор
другого вихідного 44 транзистора з'єднано з ши-
ною від'ємного живлення 48, емітери першого 43 і
другого 44 вихідних транзисторів об'єднані між
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собою і з'єднано з другим виводом першого рези-
стора 32, а також з вихідною шиною 47.

Пристрій працює таким чином.
Вхідний сигнал у вигляді струму поступає на

вхідну шину 45. Якщо вхідний струм втікає у схе-
му, то другий вхідний 25 транзистор привідкрива-
ється,  а перший вхідний 24  призакривається.  У
цьому випадку десятий 29 транзистор призакри-
вається, а дев'ятий 27 транзистор привідкрива-
ється, при цьому частина струму, яка поступає
від третього джерела струму 28 на вхід відбивача
струму побудованого на двадцятому 31, двадця-
ть другому 42, двадцять четвертому 41 транзис-
торах збільшується, а частина струму, яка посту-
пає від третього джерела струму 28 на вхід
відбивача струму побудованого на дев'ятнадця-
тому 30, двадцять першому 37, двадцять третьо-
му 38 транзисторах зменшується. При цьому ко-
лекторний струм двадцять третього 38
транзистора зменшується, а двадцять четвертого
41 транзистора збільшується. При цьому потен-
ціал точки об'єднання емітерів одинадцятого 39
та дванадцятого 40 транзисторів зменшується і
прямує у від'ємну зону напруги. Оскільки потенці-
ал виходу схеми повторює потенціал одинадця-
того 39 та дванадцятого 40 транзисторів, то і на-
пруга на виході схеми також прямує у від'ємну
зону. Напруга на виході схеми стає від'ємною.

Якщо вхідний струм витікає зі схеми, то пер-
ший вхідний 24 транзистор привідкривається, а
другий вхідний 25 призакривається. У цьому ви-
падку дев'ятий 27 транзистор призакривається, а
десятий 29 транзистор привідкривається, при
цьому частина струму, яка поступає від третього
джерела струму 28 на вхід відбивача струму по-
будованого на дев'ятнадцятому 30, двадцять
першому 37, двадцять третьому 38 транзисторах
збільшується, а частина струму, яка поступає від
третього джерела струму 28 на вхід відбивача
струму побудованого на двадцятому 31, двадця-
ть другому 42, двадцять четвертому 41 транзис-
торах зменшується. При цьому колекторний
струм двадцять четвертого 41 транзистора зме-
ншується, а двадцять третього 38 транзистора
збільшується. При цьому потенціал точки об'єд-
нання емітерів одинадцятого 39 та дванадцятого
40 транзисторів збільшується і прямує у додатну
зону напруги. Оскільки потенціал виходу схеми
повторює потенціал одинадцятого 39 та дванад-
цятого 40 транзисторів, то і напруга на виході
схеми також прямує у додатну зону. Напруга на
виході схеми стає додатною.

Для забезпечення потрібної робочої точки
вхідного каскаду схеми побудованого на першому
24 і другому 25 вхідних транзисторах у схему
введено тридцять третій 20 і тридцять четвертий
21 транзистори, через колектори яких протікає
наскрізний струм, що рівний колекторним трина-
дцятого 9 і чотирнадцятого 12 транзисторів.

Ік20=Ік9
Ік21=Ік12,
де Ік9,  Ік12 - колекторні струми транзисторів 9

та 12 відповідно, Ік20,  Ік21 - колекторні струми тра-
нзисторів 20 та 21 відповідно.

Колекторний струм тридцять четвертого 21
транзистора відбитий через струмове дзеркало,

яке побудоване на тридцять другому 22 та три-
дцять шостому 26 транзисторах, компенсує коле-
кторний струм другого вхідного 25 транзистора.
Колекторний струм тридцять третього 20 транзи-
стора відбитий через струмове дзеркало, яке
побудоване на тридцять першому 19 і тридцять
п'ятому 23 транзисторах, компенсує колекторний
струм першого вхідного 24 транзистора. Відбива-
чі струму на сьомому 17 та восьмому 18 транзис-
торах задають базові струми дев'ятого 27 та де-
сятого 29 транзисторів відповідно. Вказана
конфігурація схем зміщення робочої точки забез-
печує з одного боку завдання потрібного режиму
по постійному струму дев'ятого 27 та десятого 29
транзисторів, а з іншого забезпечує передачу
приростів вхідного струму ΔІвх на бази дев'ятого
27 та десятого 29 транзисторів. Введення два-
дцять дев'ятого 14 та тридцятого 16 транзисторів
забезпечує разом з другим джерелом струму 15
зменшення вихідного опору джерел напруг змі-
щення побудованих на першому 10 та двадцять
дев'ятому 14, а також другому 11 та тридцятому
16 транзисторах відповідно.

Якщо напруга на виході схеми зменшується і
входить у від'ємну зону, то двадцять сьомий 35 і
двадцять восьмий 36 транзистори у діодному
вмиканні привідкриваються, а двадцять п'ятий 33
та двадцять шостий 34 транзистори у діодному
вмиканні призакриваються, при цьому струм,
який подається на вхід схеми, компенсується
колекторним струмом двадцять четвертого 41
транзистора.

Якщо напруга на виході зростає і потрапляє у
додатну зону, то двадцять п'ятий 33 та двадцять
шостий 34 транзистори призакриваються і компе-
нсують струм,  який втікає із входу схеми.  Амплі-
туда зміщення напруги на виході схеми при ма-
лих ΔІвх визначається через формулу:

ΔUвих=ΔІвх·R32
де R32 - опір резистора зворотного зв'язку.
В міру зростання Івх характер змінення Uвих

визначається диференційними опорами двадцять
п'ятого 33, двадцять шостого 34, двадцять сьомо-
го 35, двадцять восьмого 36 транзисторів у діод-
ному вмиканні.

Мінімізація похибки зміщення нуля по входу
підсилювача у вигляді або ΔІвх0 або ΔUвх0 досяга-
ється таким чином. За допомогою двоярусних
схем відбивачів струму, а саме побудованих на
третьому 1, п'ятому 6, сімнадцятому 8, п'ятнадця-
тому 2, тринадцятому 9 транзисторах а також
четвертому 5, шостому 7, вісімнадцятому 13,
шістнадцятому 4, чотирнадцятому 12 транзисто-
рах, на перший 10 та другий 11 транзистори, які з
двадцять дев'ятим 14 та тридцятим 16 транзис-
торами є давачами струму, подаються струми
відповідно І':
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а також І":
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де Ік9,  Ік12 - колекторні струми транзисторів 9

та 12 відповідно, Ізм - струм зміщення першого
джерела струму 3.

Тобто Ік9≈Ік12. Позначимо

÷
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ç
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è
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1

npn

1
зм*І12кІ9кI . Тоді струм

спокою вхідного каскаду, побудованого на вхід-

них транзисторах 24, 25 буде дорівнювати Іспо-

кою≈І*зм.
Оскільки струм спокою вхідних транзисторів

24, 25 дорівнює Ік9 і Ік12, то падіння напруг на ба-
зових р-n переходах Uбе 24=Uбе 10,  a  Uбе 25=Uбе 11.
Таким чином ΔUвх мінімізується, прямуючи до
нуля.
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