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колектором з'єднаний з шиною позитивного живлення, а емітером - з емітером шістнадцятого транзистора рnр-типу та вихідною шиною, шістнадцятий транзистор рnр-типу колектором з'єднаний з
шиною негативного живлення, який відрізняється
тим, що у нього введені чотири польових транзистори, два джерела струму та вхідний резистор,
причому перший транзистор рnр-типу в діодному
включенні емітером з'єднаний з шиною позитивного живлення, точкою об'єднання колектора і бази
через перше джерело живлення - з точкою об'єднання бази та колектора другого транзистора nрnтипу, а також з базою п'ятого транзистора рnр-типу
та точкою об'єднання бази та колектора дев'ятого
транзистора рnр-типу, др угий транзистор nрn-типу
в діодному включенні базою з'єднаний з базою
шостого транзистора nрn-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'єднаний з затвором і стоком другого
польового транзистора з каналом n-типу відповідно і з'єднаний з шиною нульового потенціалу, другий польовий транзистор з каналом n-типу витоком
і підкладкою з'єднаний з емітером третього транзистора рnр-типу, третій транзистор рnр-типу в
діодному включенні точкою об'єднання бази і колектора з'єднаний з базою сьомого транзистора
рnр-типу і через друге джерело струму – з точкою
об'єднання бази і колектора четвертого транзистора 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 живлення, а колектором - з базою десятого транзистора
рnр-типу та колектором шостого транзистора nрnтипу, шостий транзистор nрn-типу емітером з'єднаний 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 затвором об'єднаний з затвором четвертого польового
транзистора з каналом n-типу і з'єднаний через
вхідний резистор з вхідною шиною і через паралельно увімкнені резистор зворотного зв'язку та коригуючий конденсатор - з вихідною шиною, четвертий польовий транзистор з каналом n-типу
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(57) Підсилювач постійного струму, що містить
шину н ульового потенціалу, шини позитивного та
негативного живлення, вихідну шину, резистор
зворотного зв'язку, коригуючий конденсатор, шістнадцять 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 живлення, а колектором - з колектором шостого транзистора nрn-типу, восьмий транзистор nрn-типу емітером 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 позитивного живлення, а точкою об'єднання колектора і бази
- з колектором десятого транзистора рnр-типу,
десятий транзистор рnр-типу колектором з'єднаний з точкою об'єднання бази та колектора одинадцятого транзистора nрn-типу та з базою п'ятнадцятого
транзистора
nрn-типу,
одинадцятий
транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з емітером дванадцятого транзистора рnр-типу, дванадцятий 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, тринадцятий транзистор nрn-типу емітером з'єднаний
з точкою об'єднання колектора і бази чотирнадцятого транзистора nрn-типу, чотирнадцятий транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з шиною негативного живлення, п'ятнадцятий транзистор nрn-типу
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витоком і підкладкою з'єднаний з емітером сьомого
того транзистора рnр-типу, дванадцятий транзистранзистора рnр-типу, сьомий транзистор рпр-типу
тор рnр-типу в діодному включенні точкою об'єдколектором з'єднаний з колектором восьмого транання колектора і бази з'єднаний з колектором
нзистора nрn-типу та базою тринадцятого транзитринадцятого транзистора nрn-типу та базою
стора nрn-типу, восьмий транзистор nрn-типу емішістнадцятого транзистора рnр-типу, тринадцятий
тером з'єднаний з шиною негативного живлення,
транзистор nрn-типу емітером з'єднаний з точкою
дев'ятий транзистор рnр-типу в діодному включеноб'єднання колектора і бази чотирнадцятого транні емітером з'єднаний з шиною позитивного живзистора nрn-типу, чотирнадцятий транзистор nрnлення, а точкою об'єднання бази та колектора - з
типу емітером з'єднаний з шиною негативного жиемітером десятого транзистора рnр-типу, десятий
влення, п'ятнадцятий транзистор колектором з'єдтранзистор рnр-типу колектором з'єднаний з точнаний з шиною позитивного живлення, а емітером
кою об'єднання колектора і бази одинадцятого
- з емітером шістнадцятого транзистора рnр-типу
транзистора nрn-типу та з базою п'ятнадцятого
та з вихідною шиною, шістнадцятий транзистор
транзистора nрn-типу, одинадцятий транзистор
рnр-типу колектором з'єднаний з шиною негативnрn-типу емітером з'єднаний з емітером дванадцяного живлення.

Корисна модель відноситься до імпульсної
техніки і може бути використана в аналоговоцифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах.
Відомо підсилювач постійного струму [Деклараційний 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'єднано між собою і з вхідною шиною через вхідний
резистор. Третій та четвертий транзистори, які
мають структур у відповідно другого та першого
вхідних транзисторів, колекторами з'єднано з колекторами першого та другого вхідних транзисторів, а емітерами - до шин позитивного і негативного живлення. Перший транзистор рnр-типу в
діодному включенні колектором і базою з'єднано з
шиною позитивного живлення через перше джерело струму, а емітером - з шиною нульового потенціалу. Другий транзистор nрn-типу в діодному
включенні колектором і базою з'єднано з шиною
негативного живлення через друге джерело струму, а емітером - з шиною нульового потенціалу.
Бази першого транзистора та першого вхідного
транзистора, а також другого транзистора та другого 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 транзистора 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 сьомого транзистора. Шостий і сьомий транзистори
відповідно рnр- та nрn- типів з'єднано колекторами, їх бази з'єднано з базою і колектором дев'ятого
і десятого транзисторів відповідно. Дев'ятий транзистор рnр-типу в діодному включенні базою і колектором з'єднано з колектором дванадцятого
транзистора, а емітером - з шиною нульового потенціалу. Десятий транзистор nрn-типу в діодному
включенні базою і колектором з'єднано з колектором тринадцятого транзистора., а емітером - з
шиною нульового потенціалу. Дванадцятий транзистор nрn-типу базою з'єднаний з колекторами
третього транзистора і першого вхідного транзис-

тора, а емітером - з колектором одинадцятого транзистора і базою шістнадцятого транзистора. Тринадцятий транзистор рnр-типу базою з'єднаний з
колекторами четвертого транзистора і другого вхідного транзистора, а емітером - з колектором чотирнадцятого 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 транзистора. Чотирнадцятий транзистор рnр-типу
емітером з'єднано з шиною негативного живлення,
а базою - з базою і колектором двадцятого транзистора. П'ятнадцятий і двадцятий транзистори nрnтипу і рnр-типу відповідно з'єднано з шинами позитивного і негативного живлення. Шістнадцятий
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з колектором і базою п'ятнадцятого транзистора, базою - з
колектором одинадцятого та емітером дванадцятого транзисторів, а колектором - з базою першого
вихідного транзистора та колектором і базою сімнадцятого транзистора. Дев'ятнадцятий транзистор рnр-типу емітером з'єднано з колектором і базою двадцятого транзистора, базою - з колектором
чотирнадцятого та емітером тринадцятого транзисторів, а колектором - з базою другого вихідного
транзистора та колектором і базою вісімнадцятого
транзистора. Сімнадцятий і вісімнадцятий транзистори в діодному включенні рnр-типу і nрn-типу
відповідно емітерами з'єднано з емітерами першого та другого вхідних транзисторів через коригуючий конденсатор, а базами і колекторами - з колектором шістнадцятого транзистора і базою
першого вихідного транзистора та з колектором
дев'ятнадцятого транзистора і базою другого вхідного 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 генератора вхідного сигналу має ненульове значення,
що обмежує функціональні можливості при роботі
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з ємнісним джерелом вхідного сигналу, оскільки
з точкою об'єднання бази і колектора вісімнадцянаявність вхідного струму призводить до появи
того транзистора nрn-типу. П'ятнадцятий і шістназначних динамічних похибок.
дцятий транзистори відповідно nрn-типу і рnр-типу
За найближчий аналог обрано різницевий підоб'єднано емітерами. Об'єднані база і колектор
силювач струм у [Деклараційний патент України на
п'ятнадцятого транзистора nрn-типу з'єднані з бакорисну модель №11301. Бюлетень №12, 2005р.],
зою десятого транзистора nрn-типу і з колектором
який містить перший та другий транзистори відпочотирнадцятого транзистора рnр-типу, а об'єднані
відно nрn-типу і рnр-типу в діодному вмиканні. Емібаза і колектор шістнадцятого транзистора рnртери цих транзисторів з'єднано з шинами позитивтипу з'єднані з базою одинадцятого транзистора
ного і негативного живлення. Перший транзистор
рnр-типу і колектором сімнадцятого транзистора
рnр-типу базою і колектором з'єднано з базою треnрn-типу. Перший, другий та третій вихідні транзитього транзистора рnр-типу і через перший резисстори nрn-типу колекторами з'єднано з шиною
тор з колектором і базою другого транзистора nрnпозитивного живлення, а базами - з точкою з'єдтипу. Др угий транзистор nрn-типу базою і колектонання колекторів чотирнадцятого і п'ятнадцятого
ром з'єднано з базою четвертого транзистора nрnтранзисторів рnр-типу і nрn-типу відповідно. Четтипу. Третій транзистор nрn-типу емітером з'єднавертий, п'ятий та шостий вихідні транзистори рnрно з шиною позитивного живлення і колектором - з
типу колекторами з'єднано з шиною негативного
базою та колектором п'ятого транзистора nрnживлення, а базами - з точкою з'єднання колектотипу. Че твертий транзистор рnр-типу емітером
рів шістнадцятого і сімнадцятого транзисторів рnрз'єднано з шиною негативного живлення, а колектипу і nрn-типу відповідно. Перший, другий, третій,
тором - з базою і колектором шостого транзистора
четвертий, п'ятий та шостий ви хідні транзистори
рnр-типу. П'ятий і шостий транзистори рnр-типу і
об'єднано емітерами, точка їх об'єднання через
nрn-типу відповідно в діодному включенні емітерезистор навантаження з'єднана з шиною нульорами з'єднано з шиною нульового потенціалу, а
вого потенціалу, через коригуючий конденсатор - з
об'єднаними базою і колектором - з базами першоточкою об'єднання емітерів першого та другого
го nрn-типу і другого рnр-типу вхідних транзисторів
вхідних транзисторів nрn-типу і рnр-типу відповідвідповідно. Сьомий транзистор nрn-типу емітером
но, а через резистор зворотного зв'язку - з вхідною
з'єднано з шиною позитивного живлення, а колекшиною.
тором - з колектором першого вхідного транзистоОсновними недоліками найближчого аналога є
ра nрn-типу. Восьмий транзистор рnр-типу емітенизький вхідний опір і наявність вхідного струму,
ром з'єднано з шиною негативного живлення, а
що призводить до появи похибки зміщення нуля,
колектором - з колектором другого вхідного транякщо опір генератора вхідного сигналу має ненузистора рnр-типу. Перший та другий вхідні транзильове значення, що обмежує функціональні можстори відповідно рnр-типу і nрn-типу об'єднані еміливості при роботі з ємнісним джерелом вхідного
терами і з'єднані з вхідною шиною. Дев'ятий
сигналу, оскільки наявність вхідного струму притранзистор nрn-типу в діодному включенні емітезводить до появи значних динамічних похибок.
ром з'єднано з шиною позитивного живлення. Базу
В основу корисної моделі поставлено задачу
і колектор цього транзистора об'єднано і з'єднано з
створення підсилювача постійного струму, в якому
колектором десятого транзистора nрn-типу та база рахунок введення нових елементів та зв'язків
зою сьомого транзистора nрn-типу. Дванадцятий
між ними підвищується вхідний опір, з'являється
транзистор рnр-типу в діодному включенні емітеможливість поширення галузі використання приром з'єднано з шиною негативного живлення. Базу
ладу, що приводить до економії шляхом викорисі колектор цього транзистора об'єднано і з'єднано з
тання приладу в різноманітних пристроях імпульсколектором одинадцятого транзистора рnр-типу та
ної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.
базою восьмого транзистора nрn-типу. Десятий і
Поставлена задача досягається тим, що в підодинадцятий транзистори рnр-типу і nрn-типу відсилювач постійного струму, який містить шину нуповідно об'єднано колекторами. Тринадцятий тральового потенціалу, шини позитивного та негативнзистор nрn-типу емітером з'єднано з шиною позиного живлення, вихідну шину, резистор зворотного
тивного живлення. Базу і колектор цього
зв'язку, коригуючий конденсатор, шістнадцять бітранзистора об'єднано і через другий резистор
полярних транзисторів, причому перший транзисз'єднано з точкою об'єднання бази і колектора детор рnр-типу емітером з'єднано з шиною позитивв'ятого транзистора рnр-типу. Вісімнадцятий транного живлення, другий транзистор nрn-типу в
зистор рnр-типу емітером з'єднано з шиною негадіодному включенні точкою об'єднання бази та
тивного живлення. Базу і колектор цього
колектора з'єднано є базою шостого транзистора
транзистора об'єднано і через третій резистор
nрn-типу, третій транзистор рnр-типу в діодному
з'єднано з точкою об'єднання бази і колектора
включенні точкою об'єднання бази і колектора
дванадцятого транзистора nрn-типу. Чотирнадцяз'єднано з базою сьомого транзистора рnр-типу,
тий транзистор nрn-типу базою з'єднано з точкою
четвертий транзистор npn-типу емітером з'єднано
об'єднання колекторів сьомого транзистора рnрз шиною негативного живлення, п'ятий транзистор
типу і першого вхідного транзистора nрn-типу. Емірnр-типу колектором з'єднано з шиною позитивнотером цей транзистор з'єднаний з точкою об'єдго живлення, а колектором - з колектором шостого
нання бази і колектора тринадцятого транзистора
транзистора npn-типу, восьмий транзистор npnрnр-типу. Сімнадцятий транзистор рnр-типу базою
типу емітером з'єднано з шиною негативного живз'єднано з точкою об'єднання колекторів восьмого
лення, а колектором - з колектором сьомого трантранзистора nрn-типу і другого вхідного транзисзистора рnр-типу, дев'ятий транзистор рnр-типу в
тора рnр-типу. Емітером цей транзистор з'єднаний
діодному включенні емітером з'єднано з шиною
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позитивного живлення, а точкою об'єднання колеколектором восьмого транзистора nрn-типу та бактора і бази - з колектором десятого транзистора
зою тринадцятого транзистора nрn-типу, восьмий
рnр-типу, десятий транзистор рnр-типу колектором
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з шиною
з'єднано з точкою об'єднання бази та колектора
негативного живлення, дев'ятий транзистор рnродинадцятого транзистора npn-типу та з базою
типу в діодному включенні емітером з'єднано з
п'ятнадцятого транзистора npn-типу, одинадцятий
шиною позитивного живлення, а точкою об'єднантранзистор npn-типу емітером з'єднано з емітером
ня і та колектора - з емітером десятого транзистодванадцятого транзистора рnр-типу, дванадцятий
ра рnр-типу, десятий транзистор рnр-типу колектранзистор рnр-типу в діодному включенні точкою
тором з'єднано з точкою об'єднання колектора і
об'єднання колектора і бази з'єднано з колектором
бази одинадцятого транзистора nрn-типу та з батринадцятого транзистора npn-типу та з базою
зою п'ятнадцятого транзистора nрn-типу, одинадшістнадцятого транзистора рnр-типу, тринадцятий
цятий транзистор nрn-типу емітером з'єднано з
транзистор npn-типу емітером з'єднано з точкою
емітером дванадцятого транзистора рnр-типу,
об'єднання колектора і бази чотирнадцятого трандванадцятий транзистор рnр-типу в діодному
зистора npn-типу, чотирнадцятий транзистор npnвключенні точкою об'єднання колектора і бази
типу емітером з'єднано з шиною негативного живз'єднано з колектором тринадцятого транзистора
лення, п'ятнадцятий транзистор npn-типу колектоnрn-типу та базою шістнадцятого транзистора рnрром з'єднано з шиною позитивного живлення, а
типу, тринадцятий транзистор nрn-типу емітером
емітером - з емітером шістнадцятого транзистора
з'єднано з точкою об'єднання колектора і бази чорnр-типу та ви хідною шиною, шістнадцятий трантирнадцятого транзистора nрn-типу, чотирнадцязистор рnр-типу колектором з'єднано з шиною нетий транзистор nрn-типу емітером з'єднано з шигативного живлення, введено чотири польових
ною
негативного
живлення,
п'ятнадцятий
транзистори, два джерела струму та вхідний резитранзистор колектором з'єднано з шиною позитивстор, причому перший транзистор рnр-типу в діодного живлення, а емітером - з емітером шістнаному включенні емітером з'єднано з шиною позидцятого транзистора рnр-типу та з вихідною шитивного живлення, точкою об'єднання колектора і
ною,
шістнадцятий
транзистор
рnр-типу
бази через перше джерело живлення - з точкою
колектором з'єднано з шиною негативного живоб'єднання бази та колектора другого транзистора
лення.
npn-типу, а також з базою п'ятого транзистора рnрНа кресленні представлено принципову схему
типу та точкою об'єднання бази та колектора депідсилювача постійного струму.
в'ятого транзистора рnр-типу, другий транзистор
Транзистори 4 та 5 (з каналами n-типу та рnpn-типу в діодному включенні базю з'єднано з
типу відповідно) об'єднано стоками та затворами і
базою шостого транзистора npn-типу, а емітером з'єднано з шиною нульового потенціалу. Підкладки
з точкою об'єднання витоку та підкладки першого
і витоки цих транзисторів об'єднано і з'єднано з
польового транзистора з каналом р-типу, перший
емітером транзистора 3 nрn-типу та транзистора 6
польовий транзистор з каналом р-типу затвором і
рnр-типу відповідно. Транзистор 3 nрn-типу в діодстоком об'єднано з затвором і стоком другого
ному включенні об'єднано базою і колектором,
польового транзистора з каналом n-типу відповідточку об'єднання з'єднано з базою транзистора 10
но і з'єднано з шиною нульового потенціалу, друnрn-типу та через джерело струму 2 - з точкою
гий польовий транзистор з каналом n-типу витоком
об'єднання бази і колектора транзистора 1 рnрі підкладкою з'єднано з емітером третього транзитипу. Транзистор 6 рnр-типу в діодному включенні
стора рnр-типу, третій транзистор рnр-типу в діодоб'єднано базою і колектором, точку об'єднання
ному включенні точкою об'єднання бази і колектоз'єднано з базою транзистора 13 рnр-типу та через
ра з'єднано з базою сьомого транзистора рnр-типу
джерело струму 7-з точкою об'єднання бази і коі через друге джерело струму - з точкою об'єднанлектора транзистора 8 nрn-типу. Транзистор 1
ня бази і колектора четвертого транзистора nрnрnр-типу в діодному включені колектором з'єднано
типу, четвертий транзистор nрn-типу в діодному
з шиною позитивного живлення 24, а точка об'єдвключенні емітером з'єднано з шиною негативного
нання його бази і колектора з'єднана з базою траживлення, п'ятий транзистор рnр-типу емітером
нзистора 9 рnр-типу. Транзистор 8 nрn-типу в діоз'єднано з шиною позитивного живлення, а колекдному включенні емітером з'єднаний з шиною
тором - з базою десятого транзистора рnр-типу та
негативного живлення 25, а точка об'єднання його
колектором шостого транзистора nрn-типу, шостий
бази і колектора з'єднана з базою транзистора 14
транзистор nрn-типу емітером з'єднано з витоком
nрn-типу. Транзистор 9 рnр-типу емітером з'єдната підкладкою третього польового транзистора з
но з шиною позитивного живлення 24, колектором
каналом р-типу, третій польовий транзистор з ка- з базою транзистора 16 рnр-типу і з колектором
налом р-типу стоком об'єднано зі стоком четвертотранзистора 10 nрn-типу, а базою - з точками об'го польового транзистора n-типу і з'єднано з шиєднання бази і колектора 15 і 1 транзисторів рnрною нульового потенціалу, а затвором об'єднано з
типу. Транзистор 14 nрn-типу емітером з'єднано з
затвором четвертого польового транзистора з кашиною негативного живлення 25, колектором - з
налом n-типу і з'єднано через вхідний резистор з
базою транзистора 19 npn-типу і з колектором
вхідною шиною і через паралельно увімкнені резитранзистора 13 рnр-типу, а базою - з точками об'стор зворотного зв'язку та коригуючий конденсаєднання бази і колектора 20 і 8 біполярних транзитор - з вихідною шиною, четвертий польовий трансторів npn-типу. Транзистор 10 npn-типу емітером
зистор з каналом n-типу витоком і підкладкою
з'єднано з витоком і підкладкою транзистора 11 з
з'єднано з емітером сьомого транзистора рnр-типу,
каналом р-типу. Транзистор 13 рnр-типу емітером
сьомий транзистор рnр-типу колектором з'єднано з
з'єднано з витоком і підкладкою транзистора 12 з
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каналом п-типу. Транзистори 11 та 12 з каналами
Транзистор 16 призакривається, його емітерний
р-типу та n-типу відповідно об'єднано стоками і
струм зменшується, що призводить до зменшення
точкою об'єднання з'єднано з шиною нульового
базового струму транзистора 21. Транзистор 21
потенціалу. Затвори цих транзисторів об'єднано і
призакривається. Зменшення колекторного струму
через вхідний резистор 27 їх з'єднано з вхідною
транзистора 21 призводить до зменшення базовошиною 28. Транзистор 15 рnр-типу в діодному
го стр уму транзистора 21 і збільшення базового
включенні емітером з'єднано з шиною позитивного
струму транзистора 22. Транзистор 21 призакриживлення 24, точка об'єднання його колектора і
вається, транзистор 22 привідкривається. Це прибази з'єднана з емітером транзистора 16 рnр-типу.
зводить до зменшення потенціалу виходу схеми
Транзистор 20 npn-типу в діодному включенні емі23 і наближення його до значення від'ємного потетером з'єднано з шиною негативного живлення 25,
нціалу живлення. При подачі на вхід схеми 26 віточкою об'єднання його колектора і бази з'єднано з
д'ємної напруги Uвх, вона через вхідний резистор
емітером транзистора 19 npn-типу. Транзистор 16
27 поступає на затвори транзисторів 11 та 12.
рnр-типу колектором з'єднано з базою транзистора
Транзистор 12 призакривається, струм через пе21 npn-типу і з точкою об'єднання колектора та
рехід стік-витік цього транзистора зменшується і
бази транзистора 17 npn-типу. Транзистор 19 npnпоступає в емітер транзистора 13. Колекторний
типу колектором з'єднано з базою транзистора 22
струм транзистора 13 теж зменшується. Це прирnр-типу і з точкою об'єднання колектора та бази
зводить до зменшення базового струму транзистранзистора 18 рnр-типу. 17 та 18 транзистори в
тора 19, відповідно зменшується і його колектордіодному включенні npn-типу та рnр-типу відповідний струм. Це призводить до зменшення базового
но об'єднано емітерами. 21 та 22 транзистори npnструму транзистора 22. Транзистор 22 призакритипу та рnр-типу об'єднано емітерами, точка об'вається. Канал транзистора 11 привідкривається,
єднання є виходом підсилювача 23, вона ж через
тому збільшується струм емітера транзистора 10.
коригуючий конденсатор 29 з'єднана з точкою об'Транзистор 10 привідкривається. Це призводить
єднання затворів транзисторів 11 та 12 (з каналадо збільшення струму колектора транзистора 10,
ми р-типу та n-типу відповідно). Вихідна шина 23
що викликає збільшення базового струму транзисчерез резистор зворотного зв'язку 28 з'єднана з
тора 16. Транзистор 16 привідкривається, його
точкою об'єднання затворів транзисторів 11 та 12
емітерний струм збільшується, що призводить до
(з каналами р-типу та n-типу відповідно). Транзисзбільшення базового струму транзистора 21. Тратор 21 npn-типу колектором з'єднано з шиною понзистор 21 привідкривається. Збільшення колекзитивного живлення 24, а транзистор 22 рnр-типу
торного струму транзистора 21 призводить до збіколектором з'єднано з шиною негативного живльшення базового струму транзистора 21 і
лення 25.
зменшення базового струму транзистора 22. ТранПристрій працює таким чином.
зистор 21 привід привідкривається, транзистор 22
При подачі на вхід схеми 26 додатної напруги
призакривається. Це призводить до збільшення
Uвх, вона через вхідний резистор 27 поступає на
потенціалу ви ходу схеми 23 і наближення його до
затвори транзисторів 11 та 12. Транзистор 12 призначення додатного потенціалу живлення. Транзивідкривається, струм через перехід стік-витік цього
стори 3, 4, 5, 6, включені по схемі діода, слугують
транзистора збільшується і поступає в емітер традля завдання робочої точки транзисторів 10, 11,
нзистора 13. Колекторний струм транзистора 13
12, 13. Значення струму робочої точки задається
теж збільшується. Це призводить до збільшення
рівнями струмів генераторів струмів 2 і 7. Транзисбазового струму транзистора 19, відповідно збітори 1 і 8, включені по схемі діода, є складовими
льшується і його колекторний струм. Це призвочастинами відбивачів струму на транзисторах 1, 9,
дить до збільшення базового струму транзистора
15 та 8, 14, 20. Транзистори 17 і 18, включені по
22. Транзистор 22 привідкривається. Канал трансхемі діодів, забезпечують режим по постійному
зистора 11 призакривається, тому зменшується
струму транзисторів 21 та 22. Резистор зворотного
струм емітера транзистора 10. Транзистор 10 призв'язку 28 слугує для завдання відповідного зназакривається. Це призводить до зменшення стручення коефіцієнта підсилення. Коригуючий конму колектора транзистора 10, що викликає зменденсатор 29 призначений для забезпечення стійшення
базового
струму
транзистора
16.
кості роботи схеми.
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