
Měření parametrů operačního zesilovače

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.



Cílem měření je seznámit se se základními vlastnostmi reálných operačních zesilovačů, a
to jak statickými, tak dynamickými. Hlavními úkoly měření jsou zejména

1. měření chybových parametrů:

• vstupního klidového proudu Ib,

• vstupního napěťového ofsetu (napěťové nesymetrie vstupu),
• činitele potlačení souhlasného signálu,

2. měření statických parametrů:

• stejnosměrného zesílení A0,

• výstupního odporu Ro,

3. měření dynamických parametrů:

• rychlosti přeběhu S a

• kmitočtové závislosti zesílení A(ω).

Celkové zapojení přípravku je uvedeno na obrázku 1 včetně obvodů napájení, rozložení
součástek na plošném spoji je uvedeno na obrázku 2.

1. Popis přípravku

Přípravek je uzpůsoben tak, aby umožňoval uskutečnit všechna základní měření parametrů
uvedených v předchozím výčtu. Přípravek se napájí symetrickým napětím ±15V z exter-
ního laboratorního zdroje s proudovým omezením. Přípravek je chráněn proti přepólování
diodami D1 a D2. Pro měření statických parametrů se pro buzení používá stejnosměrné
napětí ±9V, které je získáváno pomocí stabilizátorů IO2 a IO3 přímo na desce přípravku.
Pro měření dynamických paramerů je nutné přivést na vstupní spojku IN (B1) harmonický
signál z externího generátoru. Výstupní signály lze měřit na hlavním přepínaném výstupu
OUT (B4, případně M2) a dále na měřicí svorce M1 při měření vstupních proudů.
Následuje popis měření jednotlivých parametrů včetně konkrétních měřicích zapojení,

které lze realizovat na přípravku pomocí přepínaných spojek J1 až J7.

2. Měření chybových parametrů

2.1. Vstupní klidový proud Ib
1 b

Hodnotu Ib změřte v zapojení podle obr. 3. Zapojení realizujte na přípravku tak, že roz-
pojíte všechny spojky mimo J3, u které spojíte piny 7-8 (poslední, čtvrtá pozice). Velikost
průměrného klidového proudu vypočtěte z napětí Ub na rezistoru R4 podle vztahu (1).
K změření napětí využijte měřicí bod M1.

R4Ub

Ib =
I+
b + I−b

2
(1)

Obrázek 3: Měření vstupního klidového proudu Ib.

2



Obrázek 1: Celkové schéma zapojení přípravku včetně obvodů napájení.

Obrázek 2: Celkový pohled na plošný spoj a rozložení součástek přípravku.
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2.2. Vstupní napěťový ofset (napěťová nesymetrie vstupu)
1 b

Změřte vstupní napěťovou nesymetrii Uos v zapojení podle obr. 4. Dokažte, že hodnota Uos

je dána vztahem (2). Zapojení realizujte na přípravku tak, že spojíte piny 7-8 (poslední,
čtvrtá pozice) spojky J1, piny 1-2 spojky J2, piny 5-6 (třetí pozice) spojky J3 a piny 2-3
spojky J4. Ostatní spojky ponecháte rozpojeny. Změřte hodnotu výstupního napětí Uo na
výstupu OUT a potom zkratujte piny spojek J5 a J6, a ověřte, do jaké míry lze hodnotu
Uos minimalizovat. Výslednou hodnotu opět zaznamenejte a kompenzační obvod ponechte
zapojený i pro měření ostatních chybových a statických parametrů.

R1 R3||R4

R2

Uo

Uos =
Uo

100
(2)

Obrázek 4: Zapojení pro měření vstupní napěťové nesymetrie.

2.3. Činitel potlačení souhlasného signálu
1 b

V doporučeném zapojení podle obr. 5 změřte činitel potlačení souhlasného signálu CMRR.
Postupujte tak, že změříte výstupní napětí pro obě varianty vstupního napětí Ui = ±9V.
Hodnotu CMRR pak vypočítejte ze vztahu (3). Zapojení realizujte na přípravku tak, že
spojíte piny 1-2 spojky J2, piny 5-6 (třetí pozice) spojky J3 a piny 2-3 spojky J4, tj.
vyjdete ze stejného zapojení jako v předcozím případě. Potom změřte velikost výstupního
napětí Uo na výstupu OUT pro obě hodnoty vstupního napětí – zkratujete postupně piny
3-4 a 5-6 spojky J1.

R1

R4

R2

R3 Uo

+9V

−9V

CMRR = 20 log
∣∣∣∣U

+
i − U−

i

ΔUo

∣∣∣∣ + 40dB

= 20 log
ΔUi

ΔUo
+ 40dB (3)

Obrázek 5: Zapojení pro měření činitele potlačení souhlasného signálu.

3. Měření statických parametrů

3.1. Stejnosměrné zesílení A0
1 b

Pro měření použijte zapojení dle obr. 6. Změřte hodnoty výstupního napětí a zároveň také
hodnoty napětí U ′

i opět pro obě varianty vstupního napětí Ui = ±9V. Měření provádějte
na výstupu OUT při zkratovaných pinech 1-2, resp. 2-3 spojky J4. Velikost zesílení A0 pak
vypočítejte ze vztahu (6). Změřte zesílení jednak naprázdno (spojka J7 rozpojena), jednak
při zatížení odporem R9 = 2 kΩ (spojka J7 zkratována). Vysvětlete rozdílné hodnoty
zesílení pro zesilovač provozovaný naprázdno a při zatížení. Vysvětlete, proč výsledky
daného měření (obrázek 6 a vztah (4)) udávají statické zesílení vlastního zesilovače bez
zpětné vazby (ZV), i když zesilovač pracuje se zavedenou ZV.
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Zapojení realizujte na přípravku tak, že spojíte piny 2-3 spojky J2 a piny 3-4 (druhá
pozice) spojky J3. Potom proveďte měření podle výše popsaného způsobu, přičemž hodnoty
vstupního napětí nastavujete stejně jako v předchozím případě – zkratujete postupně
piny 3-4 a 5-6 spojky J1. Při tomto měření je důležité dodržet vykompenzovanou vstupní
napěťovou nesymetrii (zkratovány piny spojek J5 a J6) z bodu 2.2.

R7

R8

R6

Uo

R5

R9

Ud

Ui U ′
i

+9V

−9V
A0 =

ΔUo

ΔUd

.=
ΔUo

ΔU ′
i

· 100 (4)

Obrázek 6: Zapojení pro měření stejnosměrného zesílení A0.

3.2. Výstupní odpor Ro
1 b

Měření realizujte v zapojení podle obr. 7, analogickému zapojení pro měření stejnosměr-
ného zesílení. Vstup je zde však buzen z generátoru harmonického signálu. Velikost vý-
stupního signálu generátoru (napětí Ui) nastavte tak, aby velikost výstupního napětí Uo

byla v rozmezí 5V < Uo < 10V, kmitočet volte cca 100Hz. Změřte velikost napětí U ′
i

při výstupu naprázdno a pak znovu U ′
ir při zatížení odporem R9 na výstupních svorkách.

Výstupní odpor Ro vypočtěte ze vztahu (5).
Zapojení realizujte na přípravku stejně jako v předchozím případě pro měření stejno-

směrného zesílení A0 s tím rozdílem, že vstupní signál je odebírán ze svorky IN, kam je
připojen výstup generátoru (zkrattovány piny 1-2 spojky J1).

R7

R8

R6

Uo

R5

R9

Ud

Ui

U ′
i

Ro = R9

(
U ′

ir

U ′
i

− 1
)

(5)

Obrázek 7: Zapojení pro měření výstupního odporu Ro.

4. Měření dynamických parametrů

4.1. Rychlost přeběhu S
1 b

Určete rychlost přeběhu S [V/μs] pomocí měřícího zapojení dle obr. 8. Vstup je buzen
generátorem obdélníkového signálu o kmitočtu např. 10 kHz a amplitudě cca 10V. Rychlost
přeběhu určete pomocí osciloskopu pro čelo i týl výstupního signálu. Poznamenejte si do
sešitu tvar výstupního signálu. Na základě změřené rychlosti přeběhu odvoďte velikost
mezního výkonového kmitočtu fp pro Uo = 10V a Uo = 1V.
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Nakonec ověřte vliv konečné rychlosti přeběhu na zkreslení harmonického signálu. Pou-
žijte také měřicí zapojení dle obr. 8, kde ale generátor obdélníkového signálu nahradíte
generátorem harmonického signálu. Stanovte fp na základě pozorování na osciloskopu a
porovnejte s dříve vypočtenou hodnotou.
Zapojení realizujte na přípravku tak, že spojíte piny 2-3 spojky J2 a piny 1-2 (první

pozice) spojky J3. Měření provádějte na výstupu OUT při zkratovaných pinech 2-3 spojky
J4, přičemž vstupní signál je opět získáván ze svorky IN, kam je připojen výstup generátoru
(zkrattovány piny 1-2 spojky J1).

R5

R6

UoR9

Obrázek 8: Zapojení pro měření výstupního odporu Ro.

4.2. Kmitočtová závislost zesílení A(ω)
2 b

Pro měření použijte zapojení podle obr. 7, kde na vstup přípravku je připojen generátor
harmonického signálu s malým vnitřním odporem a na výstupu OUT je připojen měřicí
přístroj a osciloskop. Měření proveďte pro zatížený zesilovač (spojka J7 zkratovaná).
Pro zvolený měřící kmitočet nastavte velikost vstupního napětí U1 tak, aby výstupní

signál nebyl zkreslený a odpovídal lineární pracovní oblasti zesilovače (Uo < 5V). Změřte
napětí Uo, U ′

i a vypočtěte zesílení dle vztahu

A(ω) =
Uo

U ′
i

· 100 (6)

Pozn.: Kmitočtovou charakteristiku lze zkonstruovat pouze ze dvou změřených bodů a z výše
určené hodnoty stejnosměrného zesílení A0. Změřte zesílení např. pro f = 100Hz a 10 kHz
– měřicí přístroj nelze použít pro měření signálů s f < 10Hz. Oba body zaneste do grafu a
s použitím známé hodnty stejnosměrného zesílení A0 vykreslete celou charakteristiku, ze které
následně určete kmitočet zlomu (dominantní pól f1).

5. Zpracování výsledků
2 b

Všechny výsledky zpracujte do tabulky, kde budou uvedeny jednak konkrétní naměřené
hodnoty jednotlivých parametrů tak, jak uvádí výčet v úvodu tohoto návodu, jednak
budou uvedeny i typické hodnoty udávané v katalogovém listu výrobcem pro konkrétní
typ měřeného operačního zesilovače (LM741). Graf kmitočtové závislosti zesílení uveďte
zvlášť, mimo tabulku.

Dále následuje výtah z katalogového listu operačního zesilovače LM741 výrobce National
Semiconductor.

6



LM741
Operational Amplifier
General Description
The LM741 series are general purpose operational amplifi-
ers which feature improved performance over industry stan-
dards like the LM709. They are direct, plug-in replacements
for the 709C, LM201, MC1439 and 748 in most applications.

The amplifiers offer many features which make their applica-
tion nearly foolproof: overload protection on the input and
output, no latch-up when the common mode range is ex-
ceeded, as well as freedom from oscillations.

The LM741C is identical to the LM741/LM741A except that
the LM741C has their performance guaranteed over a 0˚C to
+70˚C temperature range, instead of −55˚C to +125˚C.

Connection Diagrams

Typical Application

Metal Can Package

DS009341-2

Note 1: LM741H is available per JM38510/10101

Order Number LM741H, LM741H/883 (Note 1),
LM741AH/883 or LM741CH

See NS Package Number H08C

Dual-In-Line or S.O. Package

DS009341-3

Order Number LM741J, LM741J/883, LM741CN
See NS Package Number J08A, M08A or N08E

Ceramic Flatpak

DS009341-6

Order Number LM741W/883
See NS Package Number W10A

Offset Nulling Circuit

DS009341-7

August 2000
LM

741
O

perationalA
m

plifier

© 2000 National Semiconductor Corporation DS009341 www.national.com



Absolute Maximum Ratings (Note 2)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

(Note 7)

LM741A LM741 LM741C
Supply Voltage ±22V ±22V ±18V
Power Dissipation (Note 3) 500 mW 500 mW 500 mW
Differential Input Voltage ±30V ±30V ±30V
Input Voltage (Note 4) ±15V ±15V ±15V
Output Short Circuit Duration Continuous Continuous Continuous
Operating Temperature Range −55˚C to +125˚C −55˚C to +125˚C 0˚C to +70˚C
Storage Temperature Range −65˚C to +150˚C −65˚C to +150˚C −65˚C to +150˚C
Junction Temperature 150˚C 150˚C 100˚C
Soldering Information

N-Package (10 seconds) 260˚C 260˚C 260˚C
J- or H-Package (10 seconds) 300˚C 300˚C 300˚C
M-Package

Vapor Phase (60 seconds) 215˚C 215˚C 215˚C
Infrared (15 seconds) 215˚C 215˚C 215˚C

See AN-450 “Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability” for other methods of soldering
surface mount devices.
ESD Tolerance (Note 8) 400V 400V 400V

Electrical Characteristics (Note 5)

Parameter Conditions LM741A LM741 LM741C Units

Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max

Input Offset Voltage TA = 25˚C

RS ≤ 10 kΩ 1.0 5.0 2.0 6.0 mV

RS ≤ 50Ω 0.8 3.0 mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

RS ≤ 50Ω 4.0 mV

RS ≤ 10 kΩ 6.0 7.5 mV

Average Input Offset 15 µV/˚C

Voltage Drift

Input Offset Voltage TA = 25˚C, VS = ±20V ±10 ±15 ±15 mV

Adjustment Range

Input Offset Current TA = 25˚C 3.0 30 20 200 20 200 nA

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 70 85 500 300 nA

Average Input Offset 0.5 nA/˚C

Current Drift

Input Bias Current TA = 25˚C 30 80 80 500 80 500 nA

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 0.210 1.5 0.8 µA

Input Resistance TA = 25˚C, VS = ±20V 1.0 6.0 0.3 2.0 0.3 2.0 MΩ
TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX, 0.5 MΩ
VS = ±20V

Input Voltage Range TA = 25˚C ±12 ±13 V

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX ±12 ±13 V

LM
74
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Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)

Parameter Conditions LM741A LM741 LM741C Units

Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max

Large Signal Voltage Gain TA = 25˚C, RL ≥ 2 kΩ
VS = ±20V, VO = ±15V 50 V/mV

VS = ±15V, VO = ±10V 50 200 20 200 V/mV

TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

RL ≥ 2 kΩ,

VS = ±20V, VO = ±15V 32 V/mV

VS = ±15V, VO = ±10V 25 15 V/mV

VS = ±5V, VO = ±2V 10 V/mV

Output Voltage Swing VS = ±20V

RL ≥ 10 kΩ ±16 V

RL ≥ 2 kΩ ±15 V

VS = ±15V

RL ≥ 10 kΩ ±12 ±14 ±12 ±14 V

RL ≥ 2 kΩ ±10 ±13 ±10 ±13 V

Output Short Circuit TA = 25˚C 10 25 35 25 25 mA

Current TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX 10 40 mA

Common-Mode TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX

Rejection Ratio RS ≤ 10 kΩ, VCM = ±12V 70 90 70 90 dB

RS ≤ 50Ω, VCM = ±12V 80 95 dB

Supply Voltage Rejection TAMIN ≤ TA ≤ TAMAX,

Ratio VS = ±20V to VS = ±5V

RS ≤ 50Ω 86 96 dB

RS ≤ 10 kΩ 77 96 77 96 dB

Transient Response TA = 25˚C, Unity Gain

Rise Time 0.25 0.8 0.3 0.3 µs

Overshoot 6.0 20 5 5 %

Bandwidth (Note 6) TA = 25˚C 0.437 1.5 MHz

Slew Rate TA = 25˚C, Unity Gain 0.3 0.7 0.5 0.5 V/µs

Supply Current TA = 25˚C 1.7 2.8 1.7 2.8 mA

Power Consumption TA = 25˚C

VS = ±20V 80 150 mW

VS = ±15V 50 85 50 85 mW

LM741A VS = ±20V

TA = TAMIN 165 mW

TA = TAMAX 135 mW

LM741 VS = ±15V

TA = TAMIN 60 100 mW

TA = TAMAX 45 75 mW

Note 2: “Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is
functional, but do not guarantee specific performance limits.

LM
741

www.national.com3



Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)

Note 3: For operation at elevated temperatures, these devices must be derated based on thermal resistance, and Tj max. (listed under “Absolute Maximum Rat-
ings”). Tj = TA + (θjA PD).

Thermal Resistance Cerdip (J) DIP (N) HO8 (H) SO-8 (M)

θjA (Junction to Ambient) 100˚C/W 100˚C/W 170˚C/W 195˚C/W

θjC (Junction to Case) N/A N/A 25˚C/W N/A

Note 4: For supply voltages less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 5: Unless otherwise specified, these specifications apply for VS = ±15V, −55˚C ≤ TA ≤ +125˚C (LM741/LM741A). For the LM741C/LM741E, these specifica-
tions are limited to 0˚C ≤ TA ≤ +70˚C.

Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/Rise Time(µs).

Note 7: For military specifications see RETS741X for LM741 and RETS741AX for LM741A.

Note 8: Human body model, 1.5 kΩ in series with 100 pF.

Schematic Diagram

DS009341-1
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