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ĆWICZENIE 10 
 

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych 
 

I . Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy 
operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych wykorzystujących wzmacniacze 
operacyjne. 
 

II. Układ pomiarowy 

Pomiary należy wykonać z wykorzystaniem makiety „Wzmacniacz operacyjny 1” 
przedstawionej na rysunku poniżej (rys. 1). 

 

Rys. 1. Makieta „Wzmacniacz operacyjny” 

Makieta wymaga zasilania z dwóch zasilaczy AC1 i AC2.  
Model wzmacniacza operacyjnego zastosowany w makiecie: UA741 wyprodukowany przez 
firmę SGS-Thomson Microelectronics (ST). 
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III. Przebieg ćwiczenia 

1. Wyznaczanie charakterystyki przejściowej wzmacniacza odwracającego 
a) podłączyć zasilanie do makiety, 
b) przełącznik „Wybór układu wzmacniacza” ustawić w pozycję odpowiednią dla 

wzmacniacza odwracającego, 
c) do wejścia A podłączyć generator, ustawić sinusoidalny kształt sygnału, 
d) do wyjść „Kanał 1”,  „Kanał 2”  podłączyć odpowiednio 1 i 2 kanał oscyloskopu, 
e) oscyloskop ustawić w tryb pracy X-Y, 
f) dobrać wartości rezystorów R1 i R2 aby uzyskać wzmocnienie KU = - 10 V/V, 
g) wyznaczyć wartość R3 jako równoległe połączenie rezystorów R1 i R2, 
h) dobrać amplitudę i częstotliwość generatora tak, aby uzyskać całą charakterystykę 

przejściową (f < 1 kHz), 
i) na podstawie wykreślonej charakterystyki oszacować wartość wzmocnienia, 
j) przełączyć oscyloskop w tryb obserwacji przebiegów czasowych (tryb domyślny), 

wyznaczyć częstotliwość graniczną wzmacniacza; uwaga! pomiary przeprowadzić dla 
niewielkich wartości amplitud sygnału wejściowego, takich, które nie powodują 
zniekształceń sygnału wyjściowego, 

k) punkty f – j  powtórzyć dla wzmocnienia KU = - 100 V/V, 
l) na podstawie zależności (2) wyznaczyć górne częstotliwości graniczne i porównać je 

z wynikami pomiarów, 
m) na wejście układu o wzmocnieniu KU = - 10 V/V podać sygnał prostokątny  

o częstotliwości f = 1 kHz i takiej amplitudzie, aby na wyjściu uzyskać sygnał  
o amplitudzie około ± 10 V;  

n) na podstawie pomiarów oscyloskopowych oszacować szybkość narastania sygnału 
wyjściowego -  parametr SR (Slew Rate) wzmacniacza, pomiary wykonać kursorami 

w pobliżu przejścia sygnału przez 0; otrzymaną wartość (V/µs) porównać z danymi 
katalogowymi producenta. 

2. Badanie układu sumatora 
a) przełącznik „Wybór układu wzmacniacza” ustawić w pozycję odpowiednią dla 

sumatora, 
b) wybrać taka kombinację rezystorów R’1, R”1, R2, która umożliwi realizację funkcji: 

( )WEBWEAWY UUU +−= , 

c) do wejść A i B podłączyć zasilacze prądu stałego oraz woltomierze napięcia stałego, 
d) do wyjścia układu podłączyć woltomierz napięcia stałego, 
e) sprawdzić działanie układu dla kilku kombinacji napięć wejściowych:  

- UWEA = UWEB = 0 V, 
- UWEA, UWEB < 5% UCC, (UCC – napięcie zasilania = 15 V), 
- UWEA < 10% UCC, UWEB  > 50 % UCC,  
- UWEA > 50% UCC, UWEB  < 10 % UCC,  
- 25% UCC < UWEA , UWEB  < 40 % UCC,  
- UWEA, UWEB > 50% UCC.   
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3. Badanie układu integratora 
a) przełącznik „Wybór układu wzmacniacza” ustawić w pozycję odpowiednią dla 

integratora (rys. 5), 
b) ustawić C2 (stratne) na wartość: 33 nF || 100 kΩ, R1 = 10 kΩ, 
c) na wejście układu całkującego podać sygnał prostokątny o amplitudzie ± 1 V  

i częstotliwości f = 1 kHz, 
d) zaobserwować na oscyloskopie sygnał wejściowy i wyjściowy,  
e) zmierzyć amplitudę sygnału wyjściowego, a następnie porównać otrzymany wynik  

z zależnością teoretyczną (14), 
f) wykreślić charakterystykę integratora KU = f (f) a następnie wyznaczyć 

częstotliwościowy zakres poprawnej pracy integratora (nachylenie charakterystyki   
-20 dB/dek), zastosować stosowną skalę wzmocnienia i częstotliwości, 

g) porównać otrzymane wyniki z wartościami teoretycznymi uzyskanymi z zależności 
przedstawionymi na rys. 5b. 

IV. Podstawowe wiadomości niezbędne do wykonania ćwiczenia 

Wzmacniacz odwracający 

Na rysunku 2 przedstawiono układ wzmacniacza odwracającego.  

 

Rys. 2. Wzmacniacz odwracający 

Przy założeniu, że we wzmacniaczu operacyjnym KUR →∞, wzmocnienie napięciowe 
układu wzmacniacza odwracającego opisane jest zależnością: 
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Górną częstotliwość graniczną fg układu wzmacniacza odwracającego można przybliżyć 
zgodnie z zależnością:  
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gdzie: fp1 – pierwszy biegun częstotliwości wzmacniacza operacyjnego (Gain Bandwidth - GB = fp1 KUR) – dla 
badanego wzmacniacza fp1 = 10 Hz, GB = 1 MHz, 
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Sumator 

Na rysunku 3 przedstawiono układ sumatora.  

 

Rys. 3. Sumator 

Napięcie wyjściowe sumatora opisane jest zależnością: 
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Układ całkujący (integrator) 

Układ całkujący realizuje funkcję: 

 dttUktU WEWY )()( ∫= .  (4) 

Schemat ideowy idealnego układu całkującego przedstawiono na rys. 4. 

a)            b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Podstawowy układ całkujący: a) schemat, b) charakterystyka KU(f) 

Analizując układ w dziedzinie czasu możemy zapisać, że prąd: 
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natomiast prąd wejściowy:  
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Ponieważ prądy te są sobie równe otrzymujemy: 

 
dt
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stąd: 

 ∫−= dttU
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Transmitancja układu: 

 
RCj

jKU ω
ω 1

)( −= . (9) 

Ponieważ w układzie nie ma sprzężenia dla prądu stałego wzmacniacz operacyjny może 
się nasycać dla niskich częstotliwości. Aby poprawić warunki pracy układu wprowadza się 
dodatkowy rezystor R1 (rys. 5). Układ taki nosi nazwę integratora stratnego. 
 

a)            b) 

 

Rys. 5. Układ całkujący stratny: a) schemat, b) charakterystyka KU(f) 

Transmitancję układu w dziedzinie częstotliwości można zapisać zależnością: 
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Jak wynika z przebiegu charakterystyki tego układu poprawne całkowanie następuje  
w przedziale częstotliwości (nachylenie -20 dB/dek): 

 1
1

2
1
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πω <<<< , (11) 

co odpowiada w dziedzinie czasu warunkowi: 

 CRT
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1
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2
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Projektowanie układu stratnego w dziedzinie czasu 

Jeśli na wejście układu podamy sygnał prostokątny o wartości amplitudy UWEm i czasie 
trwania impulsu T/2 (funkcja stała), na wyjściu otrzymamy całkę tego sygnału czyli funkcje 
liniową (zbocze opadające przebiegu trójkątnego) – rys. 6. Przeciwny znak całkowania 
spowodowany jest wykorzystaniem wyjścia odwracającego wzmacniacza operacyjnego. 

 

Rys. 6. Pobudzenie i odpowiedź układu całkującego 

Zbocze opadające sygnału trójkątnego opisane jest funkcja: 
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Gdy amplituda sygnału wejściowego zmieni znak na ujemny -UWEm funkcja opisująca zbocze 
trójkąta (13) zmieni także swój znak na przeciwny (zbocze narastające). Czas trwania zbocza 
równy jest T/2. W tym czasie sygnał trójkątny przyrasta o wartość 2·UWYm. Na podstawie rys. 
6 można zapisać: 
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Projektując integrator stratny dobieramy najpierw wartości R i C, a następnie z warunku na 
poprawne całkowanie (12) rezystor R1. 
 
Przykład projektowy 
Zadanie Zaprojektować integrator stratny, który będzie realizował funkcje całkowania 
sygnału prostokątnego o wartości amplitudy UWEm = 1 V i okresie T = 1 ms na sygnał 
trójkątny o wartości amplitudy UWYm = 1,6 V. 
 
Rozwiazanie  
Zakładamy R = 10 kΩ, dla założonego R dobieramy wartość C, 
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z warunku na poprawne całkowanie: CRT 12π<< dobieramy R1: 
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π
, przyjmujemy R1 silnie większy,  np. R1 = 100 kΩ.  

V. Pytania kontrolne 

1. Podstawowe parametry idealnego wzmacniacza operacyjnego. 
2. Jak zrealizować zasilanie symetryczne wzmacniacza operacyjnego? 
3. Co to jest zakres liniowej pracy wzmacniacza? 
4. Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 
5. Charakterystyka częstotliwościowa i fazowa układu całkującego. 
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