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УНІВЕРСИТЕТ 

(57) Помножувач реактивності на С-негатроні, що 

містить дві ємності, загальну шину, дві вихідні 
клеми, який відрізняється тим, що введено стру-

мовий конвеєр Y-вхід, якого з'єднаний через пер-
шу ємність з першою вихідною клемою, Х-вхід 
струмового конвеєра через другу ємність з'єднано 
з загальною шиною та другою вихідною клемою, Z-
вихід з'єднаний з X-входом. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до галузі радіотех-
ніки і може бути використана за помножувач реак-
тивності. 

Відомий реактивний елемент на базі транзис-
торних напівпровідникових структур, що забезпе-
чують ємнісний опір на клемах [Серьезнов А.Н., 
Степанова Л.Н., Негоденко О.Н., Путилин В.П. 
Полупроводниковые аналоги реактивностей. - Мо-
сква: Знание, 1990, (Сер. «Радиоэлектроника и 
связь» №7, ст.36]. 

Недоліком даного елемента є низька темпера-
турна стабільність, пов'язана з наявністю послідо-
вно включених p-n-переходів та малий частотний 
діапазон роботи. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є помножувач реактивності на С-негатроні, 
який містить перетворювану ємність в подальшо-
му першу ємність, загальну шину, два резистори, 
другу ємність, операційний підсилювач, неінвер-
туючий вхід якого з'єднано з першою вихідною 
клемою, першою ємністю та через другу ємність з 
виходом операційного підсилювача та другим ре-
зистором, інвертуючий вхід операційного підсилю-
вача через перший резистор з'єднано з загальною 
шиною, другою вихідною клемою та через другий 
резистор з виходом операційного підсилювача 
(Патент України №52765, Н03Н3/00, 2010). 

Недоліком даного пристрою є малий частот-
ний діапазон роботи, що складає до 0,1fт, де fт - 
гранична частота операційного підсилювача. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такого помножувача реактивності на С-
негатроні, в якому за рахунок введення нових 
елементів та зв'язків між ними досягається розши-

рення частотного діапазону роботи до fт, що спри-
яє розширенню функціональних можливостей при-
строю. 

Поставлена задача вирішується тим, що в по-
множувач реактивності на С-негатроні, який міс-
тить дві ємності, загальну шину, дві вихідні клеми, 
введено струмовий конвеєр, Y-вхід якого з'єдна-
ний через першу ємність з першою вихідною кле-
мою, Х-вхід струмового конвеєра через другу єм-
ність з'єднано з загальною шиною та другою 
вихідною клемою, Z-вихід з'єднаний з X-входом. 

На кресленні наведено схему помножувача 
реактивності на С-негатроні. 

Пристрій містить першу ємність 1, перший ви-
від якої з'єднано з першою вихідною клемою 4, 
другий вивід з'єднано з Y-входом струмового кон-
веєра 2, Z-вихід струмового конвеєра 2 з'єднаний з 
Х-входом струмового конвеєра 2 та першим виво-
дом другої ємності 3, другий вивід якої з'єднаний з 
другою вихідною клемою 5 та загальною шиною 6. 

Пристрій працює наступним чином. 
Використовується С-негатрон на узагальнено-

му перетворювачі імітансу (УПІ), що реалізований 
на струмовому конвеєрі 2, вихід Z якого з’єднаний 
з входом X. УПІ працює в режимі перетворення 
імітансу як конвертор від'ємного опору, перетво-
рюючи другу ємність 3 у від'ємну ємність, значення 
якої дорівнює - КІ·С2, де С2 - ємність другої ємно-
сті 3, КІ - коефіцієнт передачі струму конвеєра 
струму. Сумарна ємність схеми між першою та 
другою вихідними клемами визначається виразом: 
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де C1 - ємність першої ємності 1; 
С2 - ємність другої ємності 3. 
Коефіцієнт помноження ємності визначається 

виразом: 
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за умови С2>C1, KС>1, якщо С2=С1, то KС→1. 
Тобто дана схема реалізує помноження першої 
ємності схеми в КС разів. 

Так як коефіцієнт передачі струму конвеєра 
струму 2 дорівнює 1, то дана схема помножувача 
може працювати на частотах до fт, чим досягаєть-
ся поставлена задача. 
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