
Měření vlastností nelineárních operačních sítí

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.



Cílem měření je seznámit se s vybranými základními zapojeními nelineárních opera-
čních sítí, konkrétně komparátoru s hysterezí a zesilovače absolutní hodnoty (operačního
usměrňovače).

Tato úloha předpokládá základní znalosti z teorie obvodů a z elektronických obvodů
(problematiku operačních zesilovačů a základní znalosti nelineárních operačních sítí).

1. Popis přípravků

Pro měření vlastností komparátoru s hysterezí je určen přípravek operační sítě (OS), jehož
celkové schéma zapojení je uvedeno na obrázku 1 a rozložení součástek na plošném spoji
na obrázku 2.

Obrázek 1: Celkové schéma zapojení přípravku operačních sítí včetně obvodů napájení.

Pro měření vlastností zesilovače absolutní hodnoty je urřen přípravek operačního usměrňo-
vače (OU), jehož celkové schéma je uvedeno na obrázku. 4 a rozložení součástek na plošném
spoji přípravku na obrázku. 5.

Základem přípravku je jednocestný operační usměrňovač doplněný sumátorem, s jejož
pomocí lze realizovat zesilovač absolutní hodnoty (dvoucestný operační usměrňovač). Po
připojení vyhlazovacího kondenzátoru (zkratování spojky J3) lze jednoduše měřit kmitoč-
tové vlastnosti jednocestného a dvoucestného operačního usměrňovače (spojka J1 rozpo-
jena a zkratována).

Oba přípravky se napájí symetrickým napětím ±15V z externího laboratorního zdroje
s proudovým omezením. Přípraveky jsou chráněny proti přepólování diodami D1 a D2,
resp. D3 a D4 pro přípravek operačního usměrňovače.
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Obrázek 2: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku operačních sítí.

2. Měření na komparátoru s hysterezí

Na přípravku OS realizujte podle následujícího obrázku 3 zapojení invertujícího i neinver- 2 b
tujícího komparátoru. Pro oba případy zobrazte na osciloskopu převodní charakteristiku
uOUT = g1(uIN+) pro různé hodnoty zpětovazebního odporu. Charakteristiky načrtněte
do pracovního sešitu do stejného obrázku pro daný komparátor.
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Obrázek 3: Zapojení invertujícího (a) a neinvertujícího (b) komparátoru s hysterezí.

Generátor budícího signálu připojte na vstup IN- pro invertující, resp. IN+ pro ne-
invertující komparátor a výstupní napětí odebírejte na výstupu OUT. Průběh budícího
signálu volte trojůhelníkový, jeho kmitočet volte např. 200 Hz a jeho velikost volte tak,
aby byly vždy dosaženy překlápěcí úrovně jednotlivých komparátorů (jejich přibližnou
hodnotu vypočtěte v rámci domácí přípravy). 1 b
Zapojení 3 (a) realizujte na přípravku tak, že uzemníte vstup IN+ (zkratujete spojku

J2) a dále piny 1-2 spojky J13. Velikost kladné zpětné vazby volte odpory R3, R4 a R5
(spojkami J3, J4, J5). Ostatní spojky, včetně spojek J11 a J12 pro volbu kompenzační
kapacity, ponechte rozpojeny. Pro zapojení 3 (b) uzeměte vstup IN- (zkratujte spojku J1)
a měření proveďte pro dvě velikosti zpětné vazby – pro odpor R4 a R5. Pro měření převodní
charakteristiky provozujte osciloskop v tzv. x-y módu, kde na jeden vstupní (x) kanál je
připojeno vstupní a na druhý (y) kanál výstupní napětí.
Dále zakreslete i časové průběhy budicího a výstupního signálu pro jednu vybranou ve- 2 b

likost ZV (např. při zapojeném odporu R4) pro oba komparátory. Časové průběhy zobrazte
s využitím obou kanálů osciloskopu tak, aby byl patrný jejich vzájemný vztah.
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Obrázek 4: Celkové schéma zapojení přípravku operačního usměrňovače včetně obvodů
napájení.

Obrázek 5: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku operačního
usměrňovače.
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3. Měření vlastností operačního usměrňovače

Na přípravku operačního usměrňovače realizujte zapojení zesilovače absolutní hodnoty. 2 b
Pro toto zapojení zobrazte na osciloskopu převodní charakteristiky uout = f(uin), kde uin

je vždy vstupní napětí na svorce B1 a uout je výstupním napětím jak pro jednocestný, tak
dvoucestný usměrňovač (zesilovač absolutní hodnoty).
Zapojení je kompletně realizováno na přípravku z obrázku 4, 5. Vstupní signál troj-

úhelníkového průběhu přiveďte na svorku B2, aby případná stejnosměrná složka signálu
neovlivnila měření. Amplitudu budícího signálu volte např. 2V a kmitočet cca 50Hz. Pro
měření převodních charakteristik provozujte osciloskop opět v x-y módu, kde kanál x je
připojen na vstupní svorku B1 a kanál y postupně na odpovídající výstupy. Nejprve na
výstup OUT1, kde změřte převodní charakteristiku pro výstupní signál přímo na výstupu
IO1 a dále za diodami D1 a D2 (spojka J2 v pozici 1, 2 a 3). Nakonec změřte charakteris-
tiku pro výstupní signál na výstupu OUT2, při zkratované spojce J1 a rozpojené spojce
J3. Jednotlivé charakteristiky načrtněte do pracovního sešitu do společného grafu.
Dále zobrazte časové průběhy napětí na všech uvedených výstupech při buzení har- 2 b

monickým signálem a zakreslete je do grafu se spolecnčnou časovou osou. Nastavení ge-
nerátoru ponechte jinak shodné jako v předchozím měření. Průběh napětí na výstupu
OUT2 zaznamenejte jak pro rozpojenou, tak pro zkratovanou spojku J1 (jednocestný i
dvoucestný usměrňovač). Pokud je třeba, proveďte vyvážení nesymetrií, a to dynamicky
na základě optimalizace tvaru snímaných charakteristik.
Nakonec změřte pro operační usměrňovač závislost stejnosměrného napětí Uout2 (střední 3 b

hodnoty) na amplitudě budícího signálu Uout2 = g2(Uin) při kmitočtu f = 100a závislost
Uout2 na kmitočtu při konstantní amlitudě budícího napětí Uin (50mV a 1V). Měření
proveďte pro dvoucestný usměrňovač (spoka J1 zkratovaná, výstup na svorce B6) a při
zapojeném integračním kondenzátoru C2 (spojka J3 zkratovaná).
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