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(57) Підсилювач постійного струму, що містить
шину нульового потенціалу, шини позитивного та
негативного живлення, вихідну шину, резистор
зворотного зв'язку, коригуючий конденсатор, шіст-
надцять транзисторів, причому перший транзистор
рnр-типу емітером з'єднаний з шиною позитивного
живлення, другий транзистор nрn-типу в діодному
включенні точкою об'єднання бази та колектора
з'єднаний з базою шостого транзистора nрn-типу,
третій транзистор рnр-типу в діодному включенні
точкою об'єднання бази і колектора з'єднаний з
базою сьомого транзистора рnр-типу, четвертий
транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з шиною
негативного живлення, п'ятий транзистор рnр-типу
емітером з'єднаний з шиною позитивного живлен-
ня, а колектором - з колектором шостого транзис-
тора nрn-типу, восьмий транзистор nрn-типу емі-
тером з'єднаний з шиною негативного живлення, а
колектором - з колектором сьомого транзистора
рnр-типу, дев'ятий транзистор рnр-типу в діодному
включенні емітером з'єднаний з шиною позитивно-
го живлення, а точкою об'єднання колектора і бази
- з колектором десятого транзистора рnр-типу,
десятий транзистор рnр-типу колектором з'єдна-
ний з точкою об'єднання бази та колектора одина-
дцятого транзистора nрn-типу та з базою п'ятнад-
цятого транзистора nрn-типу, одинадцятий
транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з еміте-
ром дванадцятого транзистора рnр-типу, дванад-
цятий транзистор рnр-типу в діодному включенні
точкою об'єднання колектора і бази з'єднаний з
колектором тринадцятого транзистора nрn-типу та
з базою шістнадцятого транзистора рnр-типу, три-
надцятий транзистор nрn-типу емітером з'єднаний
з точкою об'єднання колектора і бази чотирнадця-
того транзистора nрn-типу, чотирнадцятий транзи-
стор nрn-типу емітером з'єднаний з шиною негати-
вного живлення, п'ятнадцятий транзистор nрn-типу

колектором з'єднаний з шиною позитивного жив-
лення, а емітером - з емітером шістнадцятого тра-
нзистора рnр-типу та вихідною шиною, шістнадця-
тий транзистор рnр-типу колектором з'єднаний з
шиною негативного живлення, який відрізняється
тим, що у нього введені чотири польових транзис-
тори, два джерела струму та вхідний резистор,
причому перший транзистор рnр-типу в діодному
включенні емітером з'єднаний з шиною позитивно-
го живлення, точкою об'єднання колектора і бази
через перше джерело живлення - з точкою об'єд-
нання бази та колектора другого транзистора nрn-
типу, а також з базою п'ятого транзистора рnр-типу
та точкою об'єднання бази та колектора дев'ятого
транзистора рnр-типу, другий транзистор nрn-типу
в діодному включенні базою з'єднаний з базою
шостого транзистора nрn-типу, а емітером - з точ-
кою об'єднання витоку та підкладки першого
польового транзистора з каналом р-типу, перший
польовий транзистор з каналом р-типу затвором і
стоком об'єднаний з затвором і стоком другого
польового транзистора з каналом n-типу відповід-
но і з'єднаний з шиною нульового потенціалу, дру-
гий польовий транзистор з каналом n-типу витоком
і підкладкою з'єднаний з емітером третього тран-
зистора рnр-типу, третій транзистор рnр-типу в
діодному включенні точкою об'єднання бази і ко-
лектора з'єднаний з базою сьомого транзистора
рnр-типу і через друге джерело струму – з точкою
об'єднання бази і колектора четвертого транзис-
тора nрn-типу, четвертий транзистор прп-типу в
діодному включенні емітером з'єднаний з шиною
негативного живлення, п'ятий транзистор рnр-типу
емітером з'єднаний з шиною позитивного живлен-
ня, а колектором - з базою десятого транзистора
рnр-типу та колектором шостого транзистора nрn-
типу, шостий транзистор nрn-типу емітером з'єд-
наний з витоком та підкладкою третього польового
транзистора з каналом р-типу, третій польовий
транзистор з каналом р-типу стоком об'єднаний зі
стоком четвертого польового транзистора n-типу і
з'єднаний з шиною нульового потенціалу, а затво-
ром об'єднаний з затвором четвертого польового
транзистора з каналом n-типу і з'єднаний через
вхідний резистор з вхідною шиною і через парале-
льно увімкнені резистор зворотного зв'язку та ко-
ригуючий конденсатор - з вихідною шиною, четве-
ртий польовий транзистор з каналом n-типу
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витоком і підкладкою з'єднаний з емітером сьомого
транзистора рnр-типу, сьомий транзистор рпр-типу
колектором з'єднаний з колектором восьмого тра-
нзистора nрn-типу та базою тринадцятого транзи-
стора nрn-типу, восьмий транзистор nрn-типу емі-
тером з'єднаний з шиною негативного живлення,
дев'ятий транзистор рnр-типу в діодному включен-
ні емітером з'єднаний з шиною позитивного жив-
лення, а точкою об'єднання бази та колектора - з
емітером десятого транзистора рnр-типу, десятий
транзистор рnр-типу колектором з'єднаний з точ-
кою об'єднання колектора і бази одинадцятого
транзистора nрn-типу та з базою п'ятнадцятого
транзистора nрn-типу, одинадцятий транзистор
nрn-типу емітером з'єднаний з емітером дванадця-

того транзистора рnр-типу, дванадцятий транзис-
тор рnр-типу в діодному включенні точкою об'єд-
нання колектора і бази з'єднаний з колектором
тринадцятого транзистора nрn-типу та базою
шістнадцятого транзистора рnр-типу, тринадцятий
транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з точкою
об'єднання колектора і бази чотирнадцятого тран-
зистора nрn-типу, чотирнадцятий транзистор nрn-
типу емітером з'єднаний з шиною негативного жи-
влення, п'ятнадцятий транзистор колектором з'єд-
наний з шиною позитивного живлення, а емітером
- з емітером шістнадцятого транзистора рnр-типу
та з вихідною шиною, шістнадцятий транзистор
рnр-типу колектором з'єднаний з шиною негатив-
ного живлення.

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

Відомо підсилювач постійного струму [Декла-
раційний патент України на корисну модель
№11189. Бюлетень №12, 2005р.], який містить
перший та другий вхідні транзистори відповідно
рnр-типу і nрn-типу. Емітери цих транзисторів з'єд-
нано між собою і з вхідною шиною через вхідний
резистор. Третій та четвертий транзистори, які
мають структуру відповідно другого та першого
вхідних транзисторів, колекторами з'єднано з ко-
лекторами першого та другого вхідних транзисто-
рів, а емітерами - до шин позитивного і негативно-
го живлення. Перший транзистор рnр-типу в
діодному включенні колектором і базою з'єднано з
шиною позитивного живлення через перше дже-
рело струму, а емітером - з шиною нульового по-
тенціалу. Другий транзистор nрn-типу в діодному
включенні колектором і базою з'єднано з шиною
негативного живлення через друге джерело стру-
му, а емітером - з шиною нульового потенціалу.
Бази першого транзистора та першого вхідного
транзистора, а також другого транзистора та дру-
гого вхідного транзистора з'єднані між собою. П'я-
тий транзистор nрn-типу в діодному включенні
емітером з'єднано з шиною позитивного живлення,
а колектором і базою - з базою третього транзис-
тора та колектором шостого транзистора. Восьмий
транзистор рnр-типу емітером з'єднано з шиною
негативного живлення, а колектором і базою - з
базою четвертого транзистора та колектором сьо-
мого транзистора. Шостий і сьомий транзистори
відповідно рnр- та nрn- типів з'єднано колектора-
ми, їх бази з'єднано з базою і колектором дев'ятого
і десятого транзисторів відповідно. Дев'ятий тран-
зистор рnр-типу в діодному включенні базою і ко-
лектором з'єднано з колектором дванадцятого
транзистора, а емітером - з шиною нульового по-
тенціалу. Десятий транзистор nрn-типу в діодному
включенні базою і колектором з'єднано з колекто-
ром тринадцятого транзистора., а емітером - з
шиною нульового потенціалу. Дванадцятий тран-
зистор nрn-типу базою з'єднаний з колекторами
третього транзистора і першого вхідного транзис-

тора, а емітером - з колектором одинадцятого тра-
нзистора і базою шістнадцятого транзистора. Три-
надцятий транзистор рnр-типу базою з'єднаний з
колекторами четвертого транзистора і другого вхі-
дного транзистора, а емітером - з колектором чо-
тирнадцятого транзистора і базою дев'ятнадцятого
транзистора. Одинадцятий транзистор nрn-типу
емітером з'єднано з шиною позитивного живлення,
а базою - з базою і колектором п'ятнадцятого тра-
нзистора. Чотирнадцятий транзистор рnр-типу
емітером з'єднано з шиною негативного живлення,
а базою - з базою і колектором двадцятого транзи-
стора. П'ятнадцятий і двадцятий транзистори nрn-
типу і рnр-типу відповідно з'єднано з шинами пози-
тивного і негативного живлення. Шістнадцятий
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з колекто-
ром і базою п'ятнадцятого транзистора, базою - з
колектором одинадцятого та емітером дванадця-
того транзисторів, а колектором - з базою першого
вихідного транзистора та колектором і базою сім-
надцятого транзистора. Дев'ятнадцятий транзис-
тор рnр-типу емітером з'єднано з колектором і ба-
зою двадцятого транзистора, базою - з колектором
чотирнадцятого та емітером тринадцятого транзи-
сторів, а колектором - з базою другого вихідного
транзистора та колектором і базою вісімнадцятого
транзистора. Сімнадцятий і вісімнадцятий транзи-
стори в діодному включенні рnр-типу і nрn-типу
відповідно емітерами з'єднано з емітерами першо-
го та другого вхідних транзисторів через коригую-
чий конденсатор, а базами і колекторами - з коле-
ктором шістнадцятого транзистора і базою
першого вихідного транзистора та з колектором
дев'ятнадцятого транзистора і базою другого вхід-
ного транзистора відповідно. Перший та другий
вихідні транзистори рnр-типу і nрn-типу відповідно
емітерами з'єднано з шиною нульового потенціалу
через вихідний резистор і з вхідним резистором
через резистор зворотного зв'язку, а колекторами -
відповідно з шинами позитивного і негативного
живлення.

Недоліком пристрою є низький вхідний опір, а
також наявність вхідного струму, що призводить
до появи похибки зміщення нуля, якщо опір гене-
ратора вхідного сигналу має ненульове значення,
що обмежує функціональні можливості при роботі
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з ємнісним джерелом вхідного сигналу, оскільки
наявність вхідного струму призводить до появи
значних динамічних похибок.

За найближчий аналог обрано різницевий під-
силювач струм у [Деклараційний патент України на
корисну модель №11301. Бюлетень №12, 2005р.],
який містить перший та другий транзистори відпо-
відно nрn-типу і рnр-типу в діодному вмиканні. Емі-
тери цих транзисторів з'єднано з шинами позитив-
ного і негативного живлення. Перший транзистор
рnр-типу базою і колектором з'єднано з базою тре-
тього транзистора рnр-типу і через перший резис-
тор з колектором і базою другого транзистора nрn-
типу. Другий транзистор nрn-типу базою і колекто-
ром з'єднано з базою четвертого транзистора nрn-
типу. Третій транзистор nрn-типу емітером з'єдна-
но з шиною позитивного живлення і колектором - з
базою та колектором п'ятого транзистора nрn-
типу. Четвертий транзистор рnр-типу емітером
з'єднано з шиною негативного живлення, а колек-
тором - з базою і колектором шостого транзистора
рnр-типу. П'ятий і шостий транзистори рnр-типу і
nрn-типу відповідно в діодному включенні еміте-
рами з'єднано з шиною нульового потенціалу, а
об'єднаними базою і колектором - з базами першо-
го nрn-типу і другого рnр-типу вхідних транзисторів
відповідно. Сьомий транзистор nрn-типу емітером
з'єднано з шиною позитивного живлення, а колек-
тором - з колектором першого вхідного транзисто-
ра nрn-типу. Восьмий транзистор рnр-типу еміте-
ром з'єднано з шиною негативного живлення, а
колектором - з колектором другого вхідного тран-
зистора рnр-типу. Перший та другий вхідні транзи-
стори відповідно рnр-типу і nрn-типу об'єднані емі-
терами і з'єднані з вхідною шиною. Дев'ятий
транзистор nрn-типу в діодному включенні еміте-
ром з'єднано з шиною позитивного живлення. Базу
і колектор цього транзистора об'єднано і з'єднано з
колектором десятого транзистора nрn-типу та ба-
зою сьомого транзистора nрn-типу. Дванадцятий
транзистор рnр-типу в діодному включенні еміте-
ром з'єднано з шиною негативного живлення. Базу
і колектор цього транзистора об'єднано і з'єднано з
колектором одинадцятого транзистора рnр-типу та
базою восьмого транзистора nрn-типу. Десятий і
одинадцятий транзистори рnр-типу і nрn-типу від-
повідно об'єднано колекторами. Тринадцятий тра-
нзистор nрn-типу емітером з'єднано з шиною пози-
тивного живлення. Базу і колектор цього
транзистора об'єднано і через другий резистор
з'єднано з точкою об'єднання бази і колектора де-
в'ятого транзистора рnр-типу. Вісімнадцятий тран-
зистор рnр-типу емітером з'єднано з шиною нега-
тивного живлення. Базу і колектор цього
транзистора об'єднано і через третій резистор
з'єднано з точкою об'єднання бази і колектора
дванадцятого транзистора nрn-типу. Чотирнадця-
тий транзистор nрn-типу базою з'єднано з точкою
об'єднання колекторів сьомого транзистора рnр-
типу і першого вхідного транзистора nрn-типу. Емі-
тером цей транзистор з'єднаний з точкою об'єд-
нання бази і колектора тринадцятого транзистора
рnр-типу. Сімнадцятий транзистор рnр-типу базою
з'єднано з точкою об'єднання колекторів восьмого
транзистора nрn-типу і другого вхідного транзис-
тора рnр-типу. Емітером цей транзистор з'єднаний

з точкою об'єднання бази і колектора вісімнадця-
того транзистора nрn-типу. П'ятнадцятий і шістна-
дцятий транзистори відповідно nрn-типу і рnр-типу
об'єднано емітерами. Об'єднані база і колектор
п'ятнадцятого транзистора nрn-типу з'єднані з ба-
зою десятого транзистора nрn-типу і з колектором
чотирнадцятого транзистора рnр-типу, а об'єднані
база і колектор шістнадцятого транзистора рnр-
типу з'єднані з базою одинадцятого транзистора
рnр-типу і колектором сімнадцятого транзистора
nрn-типу. Перший, другий та третій вихідні транзи-
стори nрn-типу колекторами з'єднано з шиною
позитивного живлення, а базами - з точкою з'єд-
нання колекторів чотирнадцятого і п'ятнадцятого
транзисторів рnр-типу і nрn-типу відповідно. Чет-
вертий, п'ятий та шостий вихідні транзистори рnр-
типу колекторами з'єднано з шиною негативного
живлення, а базами - з точкою з'єднання колекто-
рів шістнадцятого і сімнадцятого транзисторів рnр-
типу і nрn-типу відповідно. Перший, другий, третій,
четвертий, п'ятий та шостий вихідні транзистори
об'єднано емітерами, точка їх об'єднання через
резистор навантаження з'єднана з шиною нульо-
вого потенціалу, через коригуючий конденсатор - з
точкою об'єднання емітерів першого та другого
вхідних транзисторів nрn-типу і рnр-типу відповід-
но, а через резистор зворотного зв'язку - з вхідною
шиною.

Основними недоліками найближчого аналога є
низький вхідний опір і наявність вхідного струму,
що призводить до появи похибки зміщення нуля,
якщо опір генератора вхідного сигналу має нену-
льове значення, що обмежує функціональні мож-
ливості при роботі з ємнісним джерелом вхідного
сигналу, оскільки наявність вхідного струму при-
зводить до появи значних динамічних похибок.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення підсилювача постійного струму, в якому
за рахунок введення нових елементів та зв'язків
між ними підвищується вхідний опір,  з'являється
можливість поширення галузі використання при-
ладу, що приводить до економії шляхом викорис-
тання приладу в різноманітних пристроях імпульс-
ної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Поставлена задача досягається тим, що в під-
силювач постійного струму, який містить шину ну-
льового потенціалу, шини позитивного та негатив-
ного живлення, вихідну шину, резистор зворотного
зв'язку, коригуючий конденсатор, шістнадцять бі-
полярних транзисторів, причому перший транзис-
тор рnр-типу емітером з'єднано з шиною позитив-
ного живлення, другий транзистор nрn-типу в
діодному включенні точкою об'єднання бази та
колектора з'єднано є базою шостого транзистора
nрn-типу, третій транзистор рnр-типу в діодному
включенні точкою об'єднання бази і колектора
з'єднано з базою сьомого транзистора рnр-типу,
четвертий транзистор npn-типу емітером з'єднано
з шиною негативного живлення, п'ятий транзистор
рnр-типу колектором з'єднано з шиною позитивно-
го живлення, а колектором - з колектором шостого
транзистора npn-типу, восьмий транзистор npn-
типу емітером з'єднано з шиною негативного жив-
лення, а колектором - з колектором сьомого тран-
зистора рnр-типу, дев'ятий транзистор рnр-типу в
діодному включенні емітером з'єднано з шиною
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позитивного живлення, а точкою об'єднання коле-
ктора і бази - з колектором десятого транзистора
рnр-типу, десятий транзистор рnр-типу колектором
з'єднано з точкою об'єднання бази та колектора
одинадцятого транзистора npn-типу та з базою
п'ятнадцятого транзистора npn-типу, одинадцятий
транзистор npn-типу емітером з'єднано з емітером
дванадцятого транзистора рnр-типу, дванадцятий
транзистор рnр-типу в діодному включенні точкою
об'єднання колектора і бази з'єднано з колектором
тринадцятого транзистора npn-типу та з базою
шістнадцятого транзистора рnр-типу, тринадцятий
транзистор npn-типу емітером з'єднано з точкою
об'єднання колектора і бази чотирнадцятого тран-
зистора npn-типу, чотирнадцятий транзистор npn-
типу емітером з'єднано з шиною негативного жив-
лення, п'ятнадцятий транзистор npn-типу колекто-
ром з'єднано з шиною позитивного живлення, а
емітером - з емітером шістнадцятого транзистора
рnр-типу та вихідною шиною, шістнадцятий тран-
зистор рnр-типу колектором з'єднано з шиною не-
гативного живлення, введено чотири польових
транзистори, два джерела струму та вхідний рези-
стор, причому перший транзистор рnр-типу в діод-
ному включенні емітером з'єднано з шиною пози-
тивного живлення, точкою об'єднання колектора і
бази через перше джерело живлення - з точкою
об'єднання бази та колектора другого транзистора
npn-типу, а також з базою п'ятого транзистора рnр-
типу та точкою об'єднання бази та колектора де-
в'ятого транзистора рnр-типу, другий транзистор
npn-типу в діодному включенні базю з'єднано з
базою шостого транзистора npn-типу, а емітером -
з точкою об'єднання витоку та підкладки першого
польового транзистора з каналом р-типу, перший
польовий транзистор з каналом р-типу затвором і
стоком об'єднано з затвором і стоком другого
польового транзистора з каналом n-типу відповід-
но і з'єднано з шиною нульового потенціалу, дру-
гий польовий транзистор з каналом n-типу витоком
і підкладкою з'єднано з емітером третього транзи-
стора рnр-типу, третій транзистор рnр-типу в діод-
ному включенні точкою об'єднання бази і колекто-
ра з'єднано з базою сьомого транзистора рnр-типу
і через друге джерело струму - з точкою об'єднан-
ня бази і колектора четвертого транзистора nрn-
типу, четвертий транзистор nрn-типу в діодному
включенні емітером з'єднано з шиною негативного
живлення, п'ятий транзистор рnр-типу емітером
з'єднано з шиною позитивного живлення, а колек-
тором - з базою десятого транзистора рnр-типу та
колектором шостого транзистора nрn-типу, шостий
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з витоком
та підкладкою третього польового транзистора з
каналом р-типу, третій польовий транзистор з ка-
налом р-типу стоком об'єднано зі стоком четверто-
го польового транзистора n-типу і з'єднано з ши-
ною нульового потенціалу, а затвором об'єднано з
затвором четвертого польового транзистора з ка-
налом n-типу і з'єднано через вхідний резистор з
вхідною шиною і через паралельно увімкнені рези-
стор зворотного зв'язку та коригуючий конденса-
тор - з вихідною шиною, четвертий польовий тран-
зистор з каналом n-типу витоком і підкладкою
з'єднано з емітером сьомого транзистора рnр-типу,
сьомий транзистор рnр-типу колектором з'єднано з

колектором восьмого транзистора nрn-типу та ба-
зою тринадцятого транзистора nрn-типу, восьмий
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з шиною
негативного живлення, дев'ятий транзистор рnр-
типу в діодному включенні емітером з'єднано з
шиною позитивного живлення, а точкою об'єднан-
ня і та колектора - з емітером десятого транзисто-
ра рnр-типу, десятий транзистор рnр-типу колек-
тором з'єднано з точкою об'єднання колектора і
бази одинадцятого транзистора nрn-типу та з ба-
зою п'ятнадцятого транзистора nрn-типу, одинад-
цятий транзистор nрn-типу емітером з'єднано з
емітером дванадцятого транзистора рnр-типу,
дванадцятий транзистор рnр-типу в діодному
включенні точкою об'єднання колектора і бази
з'єднано з колектором тринадцятого транзистора
nрn-типу та базою шістнадцятого транзистора рnр-
типу, тринадцятий транзистор nрn-типу емітером
з'єднано з точкою об'єднання колектора і бази чо-
тирнадцятого транзистора nрn-типу, чотирнадця-
тий транзистор nрn-типу емітером з'єднано з ши-
ною негативного живлення, п'ятнадцятий
транзистор колектором з'єднано з шиною позитив-
ного живлення, а емітером - з емітером шістна-
дцятого транзистора рnр-типу та з вихідною ши-
ною, шістнадцятий транзистор рnр-типу
колектором з'єднано з шиною негативного жив-
лення.

На кресленні представлено принципову схему
підсилювача постійного струму.

Транзистори 4 та 5 (з каналами n-типу та р-
типу відповідно) об'єднано стоками та затворами і
з'єднано з шиною нульового потенціалу. Підкладки
і витоки цих транзисторів об'єднано і з'єднано з
емітером транзистора 3 nрn-типу та транзистора 6
рnр-типу відповідно. Транзистор 3 nрn-типу в діод-
ному включенні об'єднано базою і колектором,
точку об'єднання з'єднано з базою транзистора 10
nрn-типу та через джерело струму 2 - з точкою
об'єднання бази і колектора транзистора 1 рnр-
типу. Транзистор 6 рnр-типу в діодному включенні
об'єднано базою і колектором, точку об'єднання
з'єднано з базою транзистора 13 рnр-типу та через
джерело струму 7-з точкою об'єднання бази і ко-
лектора транзистора 8 nрn-типу. Транзистор 1
рnр-типу в діодному включені колектором з'єднано
з шиною позитивного живлення 24, а точка об'єд-
нання його бази і колектора з'єднана з базою тра-
нзистора 9 рnр-типу. Транзистор 8 nрn-типу в діо-
дному включенні емітером з'єднаний з шиною
негативного живлення 25, а точка об'єднання його
бази і колектора з'єднана з базою транзистора 14
nрn-типу. Транзистор 9 рnр-типу емітером з'єдна-
но з шиною позитивного живлення 24, колектором
- з базою транзистора 16 рnр-типу і з колектором
транзистора 10 nрn-типу, а базою - з точками об'-
єднання бази і колектора 15 і 1 транзисторів рnр-
типу. Транзистор 14 nрn-типу емітером з'єднано з
шиною негативного живлення 25, колектором - з
базою транзистора 19 npn-типу і з колектором
транзистора 13 рnр-типу, а базою - з точками об'-
єднання бази і колектора 20 і 8 біполярних транзи-
сторів npn-типу. Транзистор 10 npn-типу емітером
з'єднано з витоком і підкладкою транзистора 11 з
каналом р-типу. Транзистор 13 рnр-типу емітером
з'єднано з витоком і підкладкою транзистора 12 з
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каналом п-типу. Транзистори 11 та 12 з каналами
р-типу та n-типу відповідно об'єднано стоками і
точкою об'єднання з'єднано з шиною нульового
потенціалу. Затвори цих транзисторів об'єднано і
через вхідний резистор 27 їх з'єднано з вхідною
шиною 28. Транзистор 15 рnр-типу в діодному
включенні емітером з'єднано з шиною позитивного
живлення 24, точка об'єднання його колектора і
бази з'єднана з емітером транзистора 16 рnр-типу.
Транзистор 20 npn-типу в діодному включенні емі-
тером з'єднано з шиною негативного живлення 25,
точкою об'єднання його колектора і бази з'єднано з
емітером транзистора 19 npn-типу. Транзистор 16
рnр-типу колектором з'єднано з базою транзистора
21 npn-типу і з точкою об'єднання колектора та
бази транзистора 17 npn-типу. Транзистор 19 npn-
типу колектором з'єднано з базою транзистора 22
рnр-типу і з точкою об'єднання колектора та бази
транзистора 18 рnр-типу. 17 та 18 транзистори в
діодному включенні npn-типу та рnр-типу відповід-
но об'єднано емітерами. 21 та 22 транзистори npn-
типу та рnр-типу об'єднано емітерами, точка об'-
єднання є виходом підсилювача 23, вона ж через
коригуючий конденсатор 29 з'єднана з точкою об'-
єднання затворів транзисторів 11 та 12 (з канала-
ми р-типу та n-типу відповідно). Вихідна шина 23
через резистор зворотного зв'язку 28 з'єднана з
точкою об'єднання затворів транзисторів 11 та 12
(з каналами р-типу та n-типу відповідно). Транзис-
тор 21 npn-типу колектором з'єднано з шиною по-
зитивного живлення 24, а транзистор 22 рnр-типу
колектором з'єднано з шиною негативного жив-
лення 25.

Пристрій працює таким чином.
При подачі на вхід схеми 26 додатної напруги

Uвх, вона через вхідний резистор 27 поступає на
затвори транзисторів 11 та 12. Транзистор 12 при-
відкривається, струм через перехід стік-витік цього
транзистора збільшується і поступає в емітер тра-
нзистора 13. Колекторний струм транзистора 13
теж збільшується. Це призводить до збільшення
базового струму транзистора 19, відповідно збі-
льшується і його колекторний струм. Це призво-
дить до збільшення базового струму транзистора
22. Транзистор 22 привідкривається. Канал тран-
зистора 11 призакривається, тому зменшується
струм емітера транзистора 10. Транзистор 10 при-
закривається. Це призводить до зменшення стру-
му колектора транзистора 10, що викликає змен-
шення базового струму транзистора 16.

Транзистор 16 призакривається, його емітерний
струм зменшується, що призводить до зменшення
базового струму транзистора 21. Транзистор 21
призакривається. Зменшення колекторного струму
транзистора 21 призводить до зменшення базово-
го струму транзистора 21 і збільшення базового
струму транзистора 22. Транзистор 21 призакри-
вається, транзистор 22 привідкривається. Це при-
зводить до зменшення потенціалу виходу схеми
23 і наближення його до значення від'ємного поте-
нціалу живлення. При подачі на вхід схеми 26 ві-
д'ємної напруги Uвх, вона через вхідний резистор
27 поступає на затвори транзисторів 11 та 12.
Транзистор 12 призакривається, струм через пе-
рехід стік-витік цього транзистора зменшується і
поступає в емітер транзистора 13. Колекторний
струм транзистора 13 теж зменшується. Це при-
зводить до зменшення базового струму транзис-
тора 19, відповідно зменшується і його колектор-
ний струм. Це призводить до зменшення базового
струму транзистора 22. Транзистор 22 призакри-
вається. Канал транзистора 11 привідкривається,
тому збільшується струм емітера транзистора 10.
Транзистор 10 привідкривається. Це призводить
до збільшення струму колектора транзистора 10,
що викликає збільшення базового струму транзис-
тора 16. Транзистор 16 привідкривається, його
емітерний струм збільшується, що призводить до
збільшення базового струму транзистора 21. Тра-
нзистор 21 привідкривається. Збільшення колек-
торного струму транзистора 21 призводить до збі-
льшення базового струму транзистора 21 і
зменшення базового струму транзистора 22. Тран-
зистор 21 привід привідкривається, транзистор 22
призакривається. Це призводить до збільшення
потенціалу виходу схеми 23 і наближення його до
значення додатного потенціалу живлення. Транзи-
стори 3, 4, 5, 6, включені по схемі діода, слугують
для завдання робочої точки транзисторів 10, 11,
12, 13. Значення струму робочої точки задається
рівнями струмів генераторів струмів 2 і 7. Транзис-
тори 1 і 8, включені по схемі діода, є складовими
частинами відбивачів струму на транзисторах 1, 9,
15 та 8, 14, 20. Транзистори 17 і 18, включені по
схемі діодів, забезпечують режим по постійному
струму транзисторів 21 та 22. Резистор зворотного
зв'язку 28 слугує для завдання відповідного зна-
чення коефіцієнта підсилення. Коригуючий кон-
денсатор 29 призначений для забезпечення стій-
кості роботи схеми.
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