
Měření vlastností lineárních operačních sítí

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.



Cílem měření je seznámit se s kmitočtovými vlastnostmi základních operačních sítí pro
různé velikosti zesílení, různé druhy impedance ve zpětnovazební větvi (zapojení integrá-
toru) a při různých hodnotách kompenzačních kapacit.
Tato úloha předpokládá základní znalosti z teorie obvodů a z elektronických obvodů

(problematiku operačních zesilovačů, kmitočtové kompenzace, teorii ZV a vlastnosti zpět-
novazebních soustav).

1. Popis přípravku

Jedná se o přípravek s operačním zesilovačem MAA748, který není pro silnou zápornou
zpětnou vazbu (ZZV) vnitřně dostatečně kompenzován, proto vyžaduje při nastavených
malých zesíleních připojení přídavné kompenzační kapacity. Na přípravku je možné rea-
lizovat zapojení základních operačních sítí: invertující a neinvertující zesilovač (obr. 1),
ztrátový integrátor a rozdílový zesilovač (obr. 2), přičemž je možné měnit velikost zesí-
lení a volit hodnotu kompenzační kapacity. Dále je možné realizovat i základní zapojení
nelineárních sítí s kladnou ZV, ve funkci zesilovače jako nelineárního prvku (invertující i
neinvertující komparátor s proměnnou hysterezí pro měření nelineárních operačních sítí).
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Obrázek 1: Zapojení invertujícího (a) a neinvertujícího (b) zesilovače.
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Obrázek 2: Zapojení ztrátového integrátoru (a) a rozdílového zesilovače (b).

Celkové zapojení přípravku je uvedeno na obrázku 3 včetně obvodů napájení, rozložení
součástek na plošném spoji je uvedeno na obrázku 4. Přípravek se napájí symetrickým
napětím ±15V z externího laboratorního zdroje s proudovým omezením. Přípravek je
chráněn proti přepólování diodami D1 a D2.
Jednotlivá zapojení operačních sítí lze realizovat na přípravku pomocí přepínaných

spojek J1 až J13, přičemž budící signály lze přivádět na vstupní svorku IN- nebo IN+
(zdířky B1 a B2). Výstupní signál lze měřit na svorce OUT (B5, případně M1).
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Obrázek 3: Celkové schéma zapojení přípravku včetně obvodů napájení.

Obrázek 4: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku.
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2. Vykompenzování napěťové nesymetrie operačního zesilovače

Před vlastním měření vykompenzujte napěťovou nesymetrii operačního zesilovače. To pro-
veďte pro zesílení 100 (zkaratována spojka J8) tak, že oba vstupy operační sítě spojte se
společnou svorkou (zkratujete spojky J1 a J2) a trimrem P1 nastavte minimální stejno-
směrnou úroveň výstupního napětí. Do neinvertující větve přitom zapojte takovou hodnotu
odporu, tak aby byl optimálně kompenzován vstupní klidový proud – spojte spojku J5 a
piny 2-3 spojky J13. Ostatní spojky ponechte rozpojeny.

3. Měření na invertujícím zesilovači
5 b

Změřte modulové kmitočtové charakteristiky externího přenosu napětí pro invertující za-
pojení operačního zesilovače MAA748 pro zesílení −1, −10, −100 při použití hodnoty
kompenzační kapacity podle doporučení výrobce, tj. 30 pF. Dále změřte, jak se změní
kmitočtová charakteristika pro zesílení -100 s vyřazenou kompenzační kapacitou. Všechny
charakteristiky vyneste do jednoho grafu. Zjistěte minimální kompenzační kapacitu pro
pro stabilní systém při zesílení -10 a -1 (vstupní svorky připojte na zem – zkratujte spojky
J1 a J2, výstupní signál kontrolujte osciloskopem).
Zapojení 1 (a) realizujte na přípravku tak, že uzemníte vstup IN+ (zkratujete spojku

J1), velikost zesílení volte pomocí spojek J6 až J8 a kompenzační kapacitu spojkami J11
a J12. Ostatní spojky ponecháte rozpojeny.
Generátor harmonického signálu připojte na vstup IN- a výstupní napětí měřte na

výstupu OUT. Velikost budícího signálu volte tak, aby výstupní signál měl relativně malou
velikost (cca 100mV), aby nedošlo ke zkreslení signálu, ale také k jeho ovlivnění rychlostí
přeběhu použitého OZ.

Pozn.: Kmitočtová charakteristika bude mít podle znalosti lineárních systémů jeden zlom (přenos
bude vykazovat jeden pól) v oblasti pod tranzitním kmitočtem (cca do 2MHz). Z tohoto je
evidentní také postup měření: při měření vstupního napětí měřicím přístrojem přepněte na
měření poměrných hodnot (dB) při relativně nízkém kmitočtu (např. 1 kHz), tím nastavíte
0 dB. Potom přepojte měřící přístroj na výstup a zvyšujte kmitočet až dosáhnete zlomového
kmitočtu (poklesu o 3 dB). Dále by měl přenos klesat se strmostí 20 dB na dekádu, resp. 6 dB
na oktávu, což ověřte. Tím také změříte kmitočtovou charakteristiku v základním kmitočtovém
rozsahu. Zde je nutné připomenout, že použitý měřicí přístroj je schopen měřit s akceptovatel-
nou chybou (1 dB) maximálně do kmitočtu 1MHz. Pokud je třeba měřit na vyšším kmitočtu,
je nutné k měření využít osciloskop, kde jsou však výsledky pouze orientační (využijete při
měření kmitočtové závislosti zesílení -1 nad zlomovým kmitočtem, kdy je nutné určit přenos
na dvojnásobném kmitočtu – pokles 6 dB na oktávu).

4. Měření na ztrátovém integrátoru

Určete početně zlomový kmitočet modulové charakteristiky ztrátového integrátoru podle1 b
obrázku 2 (a).
Změřte modulové kmitočtové charakteristiky integrátorů s paralelní RC kombinací ve4 b

zpětné vazbě pro dvě různé časové konstanty R9, C3 a R10, C4, tj. spojky J9 a J10 a ověřte
polohu zlomových kmitočtů. Obě charakteristiky vyneste do stejného grafu.

Pozn.: Změřte přenos obou integrátorů pouze pro kmitočty 10Hz, 100Hz a 1 kHz. Měření proveďte
podle výše uvedeného doporučení – měřicí přístroj přepněte na měření dB při jeho připojení
na vstupní budící signál např. při kmitočtu 10Hz. Potom přepojte přístroj na výstup a určete
přenos pro všechny stanovené kmitočty. Tímto způsobem změřte přenosy pro obě varianty
interátorů. Z naměřených hodnot pak sestrojte asymptotické modulové charakteristiky, přičemž
pro druhou variantu (R10, C4) budete muset ještě použít velikost stejnosměrného přenosu, který
určíte ze známých velikostí R10 a R1).
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Pomocí osciloskopu dále zobrazte časové průběhy výstupního napětí obou integrátorů
(pro obě hodnoty časové konstanty) při buzení obdélníkovým signálem o kmitočtu 50Hz
a 500Hz. Výsledné průběhy zaznamenejte v měřítku do sešitu.

5. Měření na rozdílovém zesilovači

Přípravek dále umožňuje měření na diferenčním zesilovači podle obrázku 2 (b) při různém
buzení, které je uvedeno na obrázku 5.
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Obrázek 5: Různé varianty buzení diferenčního zesilovače: (a) – základní „diferenční	
buzení při nenulové souhlasné složce, (b) – souhlasné buzení při nulové diferenční složce a
současné buzení při stejnosměrné diferenční složce a střídavé souhlasné složce.

Výše popsaná měření vycházejí z případu buzení podle obrázku 5 (a). Z dalších mož-
ných konfigurací lze vybrat například měření kmitočtové závislosti souhlasného zesílení při
buzení uvedeném na obrázku 5 (b), kde us představuje harmonický zdroj signálu. Měření 2 b
proveďte při velikosti diferenčního zesílení Ad = 100. Zapojení realizujte na přípravku tak,
že spojíte oba vstupy – zkratujete navzájem první piny spojek J1 a J2, dále zkratujete
spojku J8 a ostatní spojky ponecháte rozpojeny.
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