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(21) u201009563 
(22) 30.07.2010 
(24) 10.03.2011 
(46) 10.03.2011, Бюл.№ 5, 2011 р. 
(72) ЛІЩИНСЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА, 
РОЖКОВА ЯНА СЕРГІЇВНА, БАРАБАН МАРІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА, ФУРСА СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВ-
НА, ФІЛИНЮК МИКОЛА АНТОНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Резистивний генераторний датчик, що містить 
резистивний первинний вимірювальний перетво-
рювач, підключений паралельно до транзисторної 
схеми, який відрізняється тим, що введено дру-
гий резистивний первинний перетворювач імітан-
су, підключений паралельно до першого, три рези-
стори, перший, другий, тертій та четвертий 
конденсатори, шину живлення, загальну шину, 
причому як транзистор використаний одноперехід-
ний транзистор, емітер якого з'єднано з першим 
виводом першого резистора та першим виводом 

першого резистивного первинного перетворювача 
імітансу, другий вивід першого резистора зв'яза-
ний з другим виводом другого резистора та дже-
релом живлення, перший вивід другого резистора 
з'єднано з другою базою транзистора, перша база 
якого приєднана до першого виводу третього ре-
зистора, другий вивід якого з'єднаний з першим 
виводом другого резистивного первинного вимі-
рювального перетворювача та першим виводом 
четвертого конденсатора, другий вивід другого 
резистивного первинного вимірювального перет-
ворювача та другий вивід четвертого конденсато-
ра приєднані до загальної шини, другий вивід 
першого резистивного первинного вимірювального 
перетворювача підключений до першого виводу 
третього конденсатора, другий вивід якого з'єдна-
ний з загальною шиною, та другого виводу другого 
конденсатора, перший вивід якого приєднаний до 
другого виводу першого конденсатора, перший 
вивід якого приєднано до антени. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до контрольно-
вимірювальної техніки, в тому числі до перетво-
рювачів неелектричних вимірювальних параметрів 
в електричні. 

Відома мостова вимірювальна схема, яка міс-
тить чотири резистора. Дана схема використову-
ється в плечах моста двох фотоприймачів, які за-
безпечують двократне підвищення чутливості 
амплітуди вихідного сигналу до застосування інте-
нсивності світлового потоку (Ф) [Метрологічні ос-
нови негатроніки / Філинюк М.А., Гаврилов Д.В. - 
Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. - С.188]. 

Недоліком такої схеми є необхідність додатко-
во підключити її до генератора електромагнітних 
коливань для перетворення зміни вихідної напруги 
Uвих в частоту коливань, що генеруються, що 
ускладнює схему. 

Найбільш близьким технологічним рішення є 
генераторний резистивний датчик, що складається 
з резистивного первинного вимірювального перет-

ворювача, підключеного паралельно до транзис-
торної схеми, яка володіє на частоті генерації ві-
д'ємним активним опором [Метрологічні основи 
нелінійної теорії транзисторних негатронів / Мол-
чанов П.А. - Вінниця: УНІВЕРСУМ, 1998. - С. 208]. 

Недоліком такого датчика є його низька чутли-
вість, обмежена чутливістю первинного вимірюва-
льного перетворювача (ПВП). 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення резистивного генераторного датчика, в 
якому за рахунок введення нових елементів та 
зв'язків відбувається трансформація резистивного 
характеру імітансу першого 7 та другого 11 пер-
винних вимірювальних перетворювачів імітансу в 
індуктивний імітанс, що призводить до підвищення 
чутливості. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ре-
зистивний генераторний датчик, який містить ре-
зистивний первинний вимірювальний перетворю-
вач та транзисторну схему, введено другий 
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резистивний первинний перетворювач імітансу, 
підключений паралельно до першого, три резис-
тора, перший, другий, тертій та четвертий конден-
сатори, шину живлення, загальну шину, та в якості 
транзистора використовуємо одноперехідний тра-
нзистор. 

На кресленні наведено схему резистивного 
генераторного датчика. 

Пристрій містить одноперехідний транзистор 
6, емітер якого з'єднано з першим виводом першо-
го резистора 5 та першим виводом першого резис-
тивного первинного перетворювача імітансу 7, 
другий вивід першого резистора 5 зв'язаний з дру-
гим виводом другого резистора 4 та джерелом 
живлення 13, перший вивід другого резистора 4 
з'єднано з другою базою транзистора 6, перша 
база якого приєднана до першого виводу третього 
резистора 10, другий вивід якого з'єднаний з пер-
шим виводом другого резистивного первинного 
вимірювального перетворювача 11 та першим 
виводом четвертого конденсатора 12, другий вивід 
другого резистивного первинного вимірювального 
перетворювача 11 та другий вивід четвертого кон-
денсатора 12 приєднані до загальної шини 9, дру-

гий вивід першого резистивного первинного вимі-
рювального перетворювача 7 підключений до 
першого виводу третього конденсатора 8, другий 
вивід якого з'єднаний з загальною шиною 9 та дру-
гого вивода другого конденсатора 3, перший вивід 
якого приєднаний до другого виводу першого кон-
денсатора 2, перший вивід якого приєднано до 
антени 1. 

Пристрій працює наступним чином. Однопере-
хідний транзистор 6, що використовується в якості 
двохпараметричного узагальненого перетворюва-
ча імітансу, перетворений імітанс якого між другою 
базою та загальною шиною 9 залежить від імітан-
сів першого 7 та другого 11 резистивних первин-
них вимірювальних перетворювачів, що визнача-
ються аналітичним виразом 
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 , де Y11, Y12, Y21, Y22 - пара-

метри матриці провідності одноперехідного тран-
зистора 6 в схемі зі спільним емітером; Yn - прові-
дність навантаження яка є оберненою величині 
резистора 11.
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y11, y12, y21, y22 - параметри матриці провідності 
двохпараметричного УПІ. 

При резистивному характері імітансу першого 
7 та другого 11 резистивних первинних вимірюва-
льних перетворювачів відбувається їх трансфор-
мація в індуктивний імітанс -j∙Im YБ2 з від'ємною 
активною складовою Re YБ2 між другою базою 
транзистора 6 та загальною шиною 9. Індуктивний 
імітанс -j∙Im YБ2 резонує з ємнісним імітансом -j∙Im 
YE конденсатора 3, забезпечуючи баланс фаз на 

частоті 
5С2
2БYIm

генf


 , а від'ємна активна складо-

ва Re YБ2<0, компенсуючи дисипативні втрати в 
контурі, забезпечує баланс амплітуд на частоті fген 
що призводить до збудження схеми та генерації 
електромагнітних коливань на частоті fген, які ви-

промінюються через антену 1. Враховуючи, що ця 
частота залежить від перетвореної провідності 
YБ2, яка у відповідності з приведеним виразом за-
лежить від величини перетворюваних опорів пер-
шого 7 та другого 11 резистивних первинних вимі-
рювальних перетворювачів, які залежать від 
зовнішнього інформаційного впливу Ф (світлового 
потоку, температури, тиску), що зміна частоти fген 
коливань, що генеруються, і забезпечує двократне 
збільшення чутливості генераторного датчика по 
відношенню до прототипу, оскільки на зміну часто-
ти генерації одночасно впливають зміни опорів, як 
першого, так і другого резистивних первинних ви-
мірювальних перетворювачів. Конденсатор 2 за-
безпечує пропускання змінної складової сигналу. 
Конденсатори 8, та 12 виконують функцію шунту-
вання, резистори 4, 5 та 10 обмежують струми 
емітера, а також першої та другої бази однопере-
хідного транзистора 6 відповідно. 
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