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УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Мікроелектронний вимірювач магнітної індукції 

з частотним виходом, що містить три резистори, 
елемент Холла, другий вихід якого з'єднаний з 
першим виходом другого резистора, та джерело 
постійної напруги, який відрізняється тим, що в 

нього введено два біполярних транзистори, п'ять 
резисторів, дві ємності та котушку індуктивності, 
причому перший вихід першого резистора з'єдна-
ний з першим виходом елемента Холла, другий 
його вихід з'єднаний з другим виходом третього 
резистора та колектором другого біполярного тра-
нзистора, з другим виходом восьмого резистора, з 
другим загальним виходом та з другим виходом 

другої ємності та підведений до другого полюса 
джерела постійної напруги, перший вихід третього 
резистора з'єднаний з четвертим виходом елемен-
та Холла, третій вихід якого з'єднаний з другим 
виходом четвертого резистора та першим виходом 
п'ятого резистора, перший вихід четвертого резис-
тора з'єднаний з другим виходом котушки індукти-
вності і першим виходом другої ємності та вихо-
дом першого полюса джерела постійної напруги, 
другий вихід п'ятого резистора з'єднаний з другим 
виходом другого резистора та базою першого бі-
полярного транзистора, емітер першого біполяр-
ного транзистора з'єднаний з першим виходом 
шостого резистора та першим виходом першої 
ємності, другий вихід якої з'єднаний з другим ви-
ходом цього ж резистора та емітером другого бі-
полярного транзистора, база якого з'єднана з пе-
ршим виходом восьмого резистора та другим 
виходом сьомого резистора, котушка індуктивності 
з'єднана з першим виходом сьомого резистора та 
колектором першого біполярного транзистора та з 
першим загальним виходом. 

 
 

 
Корисна модель належить до області контро-

льно-вимірювальної техніки і може бути викорис-
тана як вимірювач величини магнітної індукції в 
різноманітних пристроях автоматичного керуван-
ня. 

Відомий пристрій для виміру магнітної індукції, 
який використовує ефект Холла, створений на 
основі напівпровідникової пластини, яка має пря-
мокутну форму. На кінцях прямокутної напівпрові-
дникової пластини виготовлені омічні контакти, до 
яких підключається джерело постійної напруги для 
забезпечення проходження струму через пласти-
ну. На бокових гранях прямокутної напівпровідни-
кової пластини виконані також другі омічні контак-
ти, з яких знімається напруга Холла. Під дією 
струму і магнітної індукції, вектори яких взаємно 
перпендикулярні, на обкладинках елемента вини-
кає напруга Холла [див. Виглеб Г. Датчики. - М.: 
Мир, 1989. - С. 29-33]. 

Недоліком такого пристрою є мала чутливість і 
недостатня точність виміру особливо в області 

малих значень індукції, тому що при цьому необ-
хідно значно підвищувати протікаючий струм. 

За найближчий аналог вибрано пристрій для 
виміру магнітної індукції, який містить елемент 
Холла, три резистори та джерело постійної напру-
ги, причому перший вихід джерела постійної на-
пруги з'єднаний з першим виходом першого резис-
тора та першим виходом елемента Холла, другий 
вихід якого з'єднаний з першим виходом другого 
резистора, другий вихід другого резистора з'єдна-
ний з другим виходом третього резистора, перший 
вихід якого з'єднаний з другим виходом джерела 
напруги, другий вихід першого резистора з'єдна-
ний з третім виходом елемента Холла, четвертий 
вихід якого з'єднаний з другим виходом другого 
резистора. Керуючий струм береться від акумуля-
тора чи сухої батареї і регулюється за допомогою 
одного із резисторів, а контролюється за допомо-
гою виміру спаду напруги на другому резисторі. 
Резистор третій служить для компенсації залиш-
кової напруги [див. Кобус А. Датчики Холла и маг-
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ниторезисторы, 1971. - C. 201]. 
Недоліком такого пристрою є мала чутливість і 

недостатня точність виміру магнітної індукції. Це 
пов'язано з тим, що при малих значеннях магнітної 
індукції зміна струму стоку є незначною. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення мікроелектронного вимірювача магніт-
ної індукції з частотним виходом, в якому за раху-
нок введення нових елементів і зв'язків між ними 
досягається перетворення магнітної індукції в час-
тоту, що достатньо підвищує чутливість і можли-
вість виміру магнітного поля. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
пристрій, який містить три резистори, елемент 
Холла, другий вихід якого з'єднаний з першим ви-
ходом другого резистора, та джерело постійної 
напруги, введено два біполярних транзистори, 
п'ять резисторів, дві ємності та котушку індуктив-
ності, причому перший вихід першого резистора 
з'єднаний з першим виходом елемента Холла, 
другий його вихід з'єднаний з другим виходом тре-
тього резистора та колектором другого біполярно-
го транзистора, з другим виходом восьмого резис-
тора, з другим загальним виходом та з другим 
виходом другої ємності та підведений до другого 
полюса джерела постійної напруги, перший вихід 
третього резистора з'єднаний з четвертим вихо-
дом елемента Холла, третій вихід якого з'єднаний 
з другим виходом четвертого резистора та пер-
шим виходом п'ятого резистора, перший вихід че-
твертого резистора з'єднаний з другим виходом 
котушки індуктивності і першим виходом другої 
ємності та виходом першого полюса джерела пос-
тійної напруги, другий вихід п'ятого резистора 
з'єднаний з другим виходом другого резистора та 
базою першого біполярного транзистора, емітер 
першого біполярного транзистора з'єднаний з пе-
ршим виходом шостого резистора та першим ви-
ходом першої ємності, другий вихід якої з'єднаний 
з другим виходом цього ж резистора та емітером 
другого біполярного транзистора, база якого з'єд-
нана з першим виходом восьмого резистора та 
другим виходом сьомого резистора, котушка індук-
тивності з'єднана з першим виходом сьомого ре-
зистора та колектором першого біполярного тран-
зистора та з першим загальним виходом. 

На кресленні подано схему мікроелектронного 
вимірювача магнітної індукції з частотним вихо-
дом. 

Пристрій містить перший резистор 1, другий 
резистор 6, елемент Холла 3, третій резистор 2, 
четвертий резистор 4, п'ятий резистор 5, перший 
біполярний транзистор 7, першу ємність 8, шостий 
резистор 9, другий біполярний транзистор 10, сьо-
мий резистор 11 та восьмий 12, котушку індуктив-
ності 13, другу ємність 14 та джерело постійної 
напруги 15, причому другий вихід елемента Холла 
з'єднаний з першим виходом другого резистора, 
перший вихід першого резистора з'єднаний з пер-

шим виходом елемента Холла, другий його вихід 
з'єднаний з другим виходом третього резистора та 
колектором другого біполярного транзистора, з 
другим виходом восьмого резистора, з другим за-
гальним виходом та з другим виходом другої єм-
ності та підведений до другого полюса джерела 
постійної напруги, перший вихід третього резисто-
ра з'єднаний з четвертим виходом елемента Хол-
ла, третій вихід якого з'єднаний з другим виходом 
четвертого резистора та першим виходом п'ятого 
резистора, перший вихід четвертого резистора 
з'єднаний з другим виходом котушки індуктивності 
і першим виходом другої ємності та виходом пер-
шого полюса джерела постійної напруги, другий 
вихід п'ятого резистора з'єднаний з другим вихо-
дом другого резистора та базою першого біполяр-
ного транзистора, емітер першого біполярного 
транзистора з'єднаний з першим виходом шостого 
резистора та першим виходом першої ємності, 
другий вихід якої з'єднаний з другим виходом цьо-
го ж резистора та емітером другого біполярного 
транзистора, база якого з'єднана з першим вихо-
дом восьмого резистора та другим виходом сьо-
мого резистора, котушка індуктивності з'єднана з 
першим виходом сьомого резистора та колекто-
ром першого біполярного транзистора та з пер-
шим загальним виходом. 

Мікроелектронний вимірювач магнітного поля 
з частотним виходом працює таким чином. 

З підвищенням напруги джерела постійної на-
пруги 15 в коливальному контурі, який складається 
з еквівалентної ємності на електродах колектора 
першого біполярного транзистора 7 і колектора 
другого біполярного транзистора 10 та котушки 
індуктивності 13, виникають електричні коливання 
за рахунок компенсації втрат енергії в коливаль-
ному контурі від'ємним опором. Резистори з пер-
шого по восьмий - 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, служать 
для живлення схеми. Перша ємність 8 разом з 
шостим резистором 9 та першою ємністю 8 забез-
печують температурну стабілізацію схеми. Друга 
ємність 14 захищає джерело постійної напруги 15 
від дії змінного струму. При наступній дії на еле-
мент Холла 3 відбувається зміна напруги, яка діє 
на базу першого біполярного транзистора 7 і коле-
ктор другого біполярного транзистора 10, що змі-
нює еквівалентну ємність коливального контуру, а 
це, у свою чергу, викликає зміну частоти генерації 
мікроелектронного вимірювача магнітної індукції. 

Використання запропонованого мікроелект-
ронного вимірювача магнітної індукції з частотним 
виходом суттєво підвищує чутливість і точність 
виміру інформативного параметра за рахунок ви-
користання ємнісного елемента коливального кон-
туру на основі першого та другого біполярних тра-
нзисторів. При дії магнітної індукції на елемент 
Холла змінюється його холлівська різниця потен-
ціалів.
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