CAPITOLUL 2. AMPLIFICATOARE OPERAȚIONALE
2.1. GENERALITĂȚI PRIVIND AMPLIFICATOARELE OPERAȚIONALE
2.1.1 DEFINIȚIE.
Amplificatoarele operaţionale – sunt amplificatoare electronice de curent continuu,
care reprezintă o categorie de circuite integrate analogice amplificatoare cu
performanţe deosebite, cu ajutorul cărora se pot realiza o diversitate extrem de mare
de aplicaţii liniare şi neliniare.
Denumirea de “operaţionale” se datorează faptului că primele tipuri de
amplificatoare de acest tip au fost folosite pentru realizarea anumitor operaţii
matematice simple (adunare, scădere, înmulţire şi împărţire cu o constantă). Primele
tipuri de AO aveau componente discrete şi performanţe modeste. Odată cu apariţia
şi dezvoltarea tehnologiei circuitelor integrate performanţele AO au crescut
spectaculos.

2.1.2 CONSTRUCŢIA AO
Un amplificator operaţional conţine trei etaje distincte realizate cu componente
integrate (fig.2.1) şi este prevăzut cu: două intrări (o intrare inversoare şi o intrare
neinversoare), o ieşire, terminale de alimentare cu tensiune, terminale suplimentare
utilizate pentru reglajul componentei continue a ieşirii (offset) şi/sau pentru
compensare.
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Elementele schemei bloc:


IN+ intrarea neinversoare – semnalul aplicat pe această intrare, la ieşire este
amplificat şi este în fază cu semnalul de intrare (semnalul de ieşire nu este
inversat);



IN- intrarea inversoare – semnalul aplicat pe această intrare, la ieşire este
amplificat şi defazat cu 180° faţă de semnalul de intrare (semnalul este inversat);



E - ieşirea AO;



V+ , V- - terminale pentru alimentarea cu tensiune a AO. Alimentarea cu tensiune
se poate face de la o sursă de c.c. diferenţială de tensiune (+V, -V);



AD amplificator diferenţial – este etajul de intrare a AO şi amplifică diferenţa
semnalelor aplicate la intrările AO. Acest bloc, prin structura sa, amplifică şi
semnalele de curent continuu;



AI amplificator intermediar – este un etaj de adaptare care preia semnalul de
la ieşirea etajului de intrare şi îl prelucrează pentru a corespunde cerinţelor
etajului de ieşire;



AE amplificator de ieşire – este un etaj de putere care asigură curentul de
ieşire necesar;



offset – terminale utilizate pentru reglarea componentei continue a semnalului
de ieşire si pentru compensare.

În figura 2.2 este prezentată o configuraţie simplă de amplificator operaţional
elementar.
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Figura 2.2 Circuit intern, simplificat, al unui AO elementar

2.1.3 SIMBOLUL, TERMINALELE, CAPSULELE AO
Simbolul standardizat al amplificatorului operaţional(AO) este prezentat în figura
2.3.a.
El prezintă două borne de intrare – intrarea inversoare (-) şi intrarea neinversoare
(+) şi o bornă de ieşire. Un AO obişnuit trebuie alimentat cu două tensiuni continue,
una pozitivă şi cealaltă negativă, ca în figura 2.3.b. De obicei, bornele de alimentare
cu tensiune continuă nu sunt reprezentate în simbol, pentru simplificare, însă
prezenţa lor este totdeauna subînţeleasă. În figura 2.4 sunt prezentate 2 tipuri de
capsule pentru AO LM 741.
+V
intrare
inversoare
intrare
neinversoare

-V

a. Simbolul

b. Simbolul cu bornele de alimentare în c.c.
Figura 2.3. Simboluri AO

Figura 2.4. Capsule AO LM 741 cu 8 pini.

Figura 2.5. Capsulă AO LM 741 cu 14 pini.

Figura 2.6. Capsule cu două AO

LM 747

Figura 2.7. Capsulă cu 4 AO

LM 324

2.1.4 AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL IDEAL ŞI REAL
a. AO ideal.
Pentru a înţelege ce este, un AO, trebuie precizate caracteristicile ideale ale
acestuia:


câştigul în tensiune infinit;



lăţimea de bandă infinită;



impedanţa de intrare infinită;



impedanţa de ieşire zero.
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Figura 2.8. Reprezentarea AO ideal

b. AO real.
Amplificatorul operaţional ideal este imposibil de realizat. Acesta este limitat din
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Caracteristicile reale ale unui AO sunt:


câştigul în tensiune foarte mare;



impedanţă de intrare foarte mare;



impedanţă de ieşire foarte mică;



bandă de trecere largă.
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Figura 2.9. Reprezentarea AO real
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2.1.5 REACŢIA NEGATIVĂ LA AMPLIFICATOARELE OPERAŢIONALE
Reacţia negativă – este o metodă prin care o parte din tensiunea de ieşire a unui
AO este adusă la intrare inversoare, în antifază faţă de semnalul de intrare(fig. 2.10).
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Figura 2.10. Reacţia negativă la AO
Deoarece câştigul în tensiune a AO este foarte mare, utilitatea AO fără reacţie
negativă este extrem de restrânsă. O tensiune de intrare extrem de mică poate
aduce ieşirea AO în saturaţie. În prezenţa reacţiei negative, câştigul în tensiune a AO
poate fi controlat.
Reacţia negativă are următoarele efecte :


câştigul în tensiune este fixat prin circuitul de reacţie la valoarea dorită;



măreşte stabilitatea amplificării;



lărgeşte banda de frecvenţă;



creşte viteza de lucru;



scade nivelul zgomotelor şi al distorsiunilor neliniare;



impedanţa de intrare poate fi mărită sau micşorată la valoarea dorită;



impedanţa de ieşire poate fi redusă până la valoarea dorită.

În figura 2.11.a este prezentată schema unui AO neinversor cu reacţie negativă, iar
în figura 2.11.b este prezentată schema unui AO inversor cu reacţie negativă.
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2.2 PARAMETRII AO
2.2.1 Tensiunea de decalaj la intrare(input offset voltage).
Un AO ideal furnizează la ieşire 0 volţi dacă la intrare se aplică tot 0 volţi. În realitate
la ieşire apare o tensiune continuă de valoare mică fără ca la intrare să fie aplicată o
tensiune diferenţială. Principala cauză o constituie micul decalaj dintre tensiunile
bază-emitor ale etajului diferenţial de intrare al AO, ilustrat în figura 2.12.
Tensiunea de ieşire a etajului diferenţial poate fi exprimată astfel:

VOUT  I C 2 RC  I C1RC
Un mic decalaj între tensiunile bază-emitor ale tranzistoarelor T1 şi T2 se traduce
printr-o mică diferenţă între curenţii de colector. De aici valoarea VOUT nenulă.
Tensiunea de decalaj de la intrare VOS, menţionată în cataloagele de AO,
reprezintă valoarea tensiunii continue ce trebuie aplicată diferenţial la intrare pentru
ca la ieşire să se obţină diferenţial 0 volţi. Valorile normale ale tensiunii de decalaj de
la intrare sunt de maximum 2 mV, iar în cazul ideal 0 V.
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Figura 2.12 Diferenţa dintre VBE1-VBE2 generează la ieşire o tensiune de eroare

2.2.2. Deriva termică a tensiunii de decalaj de la intrare.
Deriva termică a tensiunii de decalaj la intrare sau (input offset voltage drift
with temperature) este un parametru referitor la VOS, care precizează cât variază
tensiunea de decalaj de la intrare pentru o variaţie a temperaturii cu un grad. Valorile
uzuale se încadrează în limitele 5…50 μV / grad Celsius.

2.2.3. Curentul de polarizare de intrare(input bias current).
Curentul de polarizare de intrare este curentul continuu ce trebuie aplicat la
intrările amplificatorului pentru ca primul etaj să funcţioneze corect. Acesta este
media curenţilor de intrare şi se calculează astfel:

I POL 

I1  I 2
2

2.2.4. Impedanţa de intrare.
Cele două moduri de bază în care se precizează impedanţa de intrare a unui AO
sunt modul diferenţial şi modul comun.
Impedanţa de intrare diferenţială este rezistenţa totală dintre intrarea inversoare şi
cea neinversoare (figura 2.13.a). Această impedanţă se măsoară prin determinarea
variaţiei curentului de polarizare pentru o variaţie dată a tensiunii de intrare
diferenţiale.
Impedanţa de intrare în modul comun este rezistenţa dintre fiecare intrare şi masă
şi se măsoară prin determinarea variaţiei curentului de polarizare pentru o variaţie
dată a tensiunii de intrare în modul comun (figura 2.13.b).
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a. Impedanţa de intrare diferenţială b. Impedanţa de intrare în modul comun
Figura 2.13 Impedanţa de intrare a AO

2.2.5. Curentul de decalaj de la intrare(input offset current).
Curenţii de polarizare de la cele două intrări, în realitate, nu sunt absolut egali.
Curentul de decalaj la intrare, IOS, este diferenţa în valoare absolută, dintre curenţii
de polarizare de intrare.

I OS  I1  I 2
Ordinul de mărime al curentului de decalaj este inferior cel puţin cu o treaptă (de
zece ori) ordinului de mărime al curentului de polarizare. În numeroase aplicaţii,
curentul de decalaj se poate neglija.

Totuşi, la amplificatoarele cu câştiguri şi impedanţe de intrare mari, valoarea IOS
trebuie să fie cât se poate de mică, deoarece diferenţa dintre curenţi generează, pe o
rezistenţă de intrare mare, o tensiune de decalaj semnificativă, ca în figura 2.14.
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Figura 2.14 Efectul curentului de decalaj la intrare
Tensiunea de decalaj datorată curentului de decalaj de la intrare este:

VOS  I1  Rin  I 2  Rin  ( I1  I 2 )  Rin VOS  I OS  Rin
Eroarea generată de IOS este amplificată cu câştigul AV al AO şi apare la ieşire sub
forma:

VOUT ( er )  AV  I OS  Rin
2.2.6. Impedanţa de ieşire.
Impedanţa de ieşire este rezistenţa văzută dinspre borna de ieşire a AO, ca în
figura 2.15
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Figura 2.15 Impedanţa de ieşire a AO

2.2.7. Domeniul tensiunilor de intrare în modul comun.
Orice AO funcţionează la tensiuni de intrare ce se înscriu într-un domeniu limitat.
Domeniul tensiunilor de intrare în modul comun cuprinde tensiunile care, aplicate
pe ambele intrări, nu determină la ieşire limitări sau distorsiuni de orice altă natură.
La multe amplificatoare operaţionale, acest domeniu este ±10V pentru tensiuni
continue de alimentare de ±15V.

2.2.8. Câştigul în tensiune în buclă deschisă, Aol.
Câştigul în tensiune în buclă deschisă este câştigul în tensiune intern, propriu
dispozitivului şi este egal cu raportul dintre tensiunea de ieşire şi cea de intrare în
condiţiile în care AO nu este conectat cu nici o componentă exterioară. Parametrul
acesta este determinat exclusiv de circuitele din interior. Câştigul în tensiune în buclă
deschisă poate ajunge până la valoarea de 200.000. În cataloage este menţionat
frecvent drept câştig în tensiune la semnal mare(large-signal voltage gain).

2.2.9. Factorul de rejecţie pe modul comun.
Factorul de rejecţie pe modul comun(CMRR), este o măsură a capacităţii AO de a
suprima semnalele ce intră în modul comun. Un CMRR infinit înseamnă că la ieşire
se obţine zero dacă la ambele intrări se aplică acelaşi semnal (în modul comun).
Practic nu se poate realiza un CMRR infinit, dar un AO de calitate are CMRR foarte
mare. Semnalele ce pătrund în modul comun sunt tensiuni datorate interferenţelor,
ca de exemplu, pulsaţii de 50Hz din reţeaua de alimentare şi zgomot radiat de alte
circuite. Cu un CMRR de valoare mare, AO elimină, practic, de la ieşire semnalele
datorate interferenţelor.
Ca definiţie a CMRR pentru AO s-a acceptat raportul dintre câştigul în tensiune în
buclă deschisă (Aol) şi câştigul în modul comun (Acm)

CMRR 

Aol
Acm

De obicei acesta se exprimă în decibeli astfel:

A 
CMRR  20log  ol 
 Acm 
2.2.10. Viteza de variaţie a semnalului de ieşire SR(slow rate).
Viteza de variaţie a semnalului de ieşire reprezintă panta maximă, la ieşire, a
răspunsului la un semnal treaptă de intrare. Acesta depinde de răspunsurile la
frecvenţe înalte ale etajelor de amplificare din interiorul AO.
Viteza de variaţie a semnalului de ieşire se măsoară cu AO conectat ca in fig.2.16.
La intrare se aplică un semnal treaptă, iar la ieşire se măsoară tensiunea ca în figura
2.17.
Durata impulsului de intrare trebuie să fie suficient de mare pentru a permite
semnalului de ieşire să se desfăşoare între limita lui inferioară şi cea superioară.

Viteza de variaţie a semnalului de ieşire are expresia:

SR 
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t

unde Vout  Vmax  (Vmax ) .

Viteza de variaţie a tensiunii de ieşire se măsoară în volţi / microsecundă (V / μs).
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Figura 2.16 Măsurarea vitezei de variaţie a semnalului de ieşire.

Vin

0
+Vmax

0

Vout
-Vmax

Δt

Figura 2.17 Tensiunea de treaptă de la intrare şi tensiunea obţinută la ieşire.

2.2.11. Răspunsul în frecvenţă.
Răspunsul în frecvenţă arată cum variază câştigul în tensiune cu frecvenţa.
Câştigul în tensiune în buclă deschisă a unui AO acoperă un domeniu ce începe de
la 0 şi este mărginit superior de o frecvenţă de tăiere la care valoarea câştigului este
cu 3 dB mai mică decât cea maximă din banda de trecere. AO sunt amplificatoare
fără capacităţi de cuplaje între etaje, deci nu prezintă frecvenţă de tăiere inferioară.
Aceasta însemnă că banda lor de trecere se întinde până la frecvenţa 0, iar
tensiunile continue sunt amplificate în aceeaşi măsură ca şi semnalele având
frecvenţe din banda de trecere.

2.3. CONEXIUNILE PRINCIPALE ALE AO.
2.3.1. Conexiunea inversoare.
Pentru a obţine o conexiune inversoare, se conectează borna de intrare
neinversoare la masă, iar borna de intrare inversoare la o sursă de tensiune
(fig.2.19).
Rezistorul R1 are rol de limitare a semnalului de intrare, iar rezistorul R2 are rol de
reacţie negativă.
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Figura 2.19 Conexiunea inversoare a AO.
Semnul minus din relaţia amplificării indică că tensiunea de ieşire este
defazată cu 180° faţă de tensiunea de intrare ceea ce justifică denumirea de
amplificare inversoare.

2.3.2. Conexiunea neinversoare.
Pentru a obţine o conexiune neinversoare, se conectează borna de intrare
neinversoare la sursa de tensiune, iar borna de intrare inversoare la masă printr-o
rezistenţă (fig. 2.20). Rezistorul R1 şi rezistorul R2 au rol de reacţie.
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Figura 2.20 Conexiunea neinversoare a AO.
Se poate observa că de această dată semnalul de ieşire este în fază cu semnalul de
intrare, de unde rezultă că amplificarea este neinversoare.

2.3.3. Conexiunea REPETOR.
Conexiunea repetor constituie un caz particular de AO neinversor, în care întreaga
tensiune de ieşire este adusă la intrarea inversoare prin conectare directă ca în
figura 2.21
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Figura 2.21 Repetor cu AO.
Această conexiune are următoarele proprietăţi:


câştigul în tensiune este1 ;



impedanţa de intrare foarte mare;



impedanţa de ieşire foarte mică.

Se utilizează ca etaj tampon de adaptare dintre sursele cu impedanţă mare şi
sarcinile cu impedanţă mică.

2.3.4. Conexiunea diferenţială.
Pentru a obţine o conexiune diferenţială avem nevoie de două surse de
semnal, una care se conectează la borna de intrare neinversoare, iar cealaltă care
se conectează la borna de intrare inversoare (fig. 2.22).
Rezistoarele R1 şi R2 au rol de reacţie, iar rezistoarele R3 şi R4, au rol de divizor de
tensiune pentru intrarea neinversoare.
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Figura 2.22 Conexiunea diferenţială a AO.

2.3.5. Circuit sumator.
Circuitul sumator are la ieşire suma semnalelor de intrare. Pentru aceasta se
porneşte de la o conexiune inversoare, doar că la borna inversoare se conectează
toate sursele de semnal (fig.2.23).
Rezistoarele R11 … R1n au rol de limitare a curenţilor furnizaţi de sursele de semnal,
iar rezistorul R2 are rol de reacţie.
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Figura 2.23 AO inversor sumator.
Amplificatorul amplifică suma tensiunilor de intrare. Semnul minus semnifică faptul că
tensiunea de ieşire este defazată cu 180° faţă de tensiunea rezultată ca sumă a
tensiunilor de intrare.

Rr

Dacă :

R1  R1  Rn  R

Ri

-

Rr  Ri  2  R

Rn
Un

+
R2

V0

n

V0   U i

U2
R1

i 1

U1

Figura 2.24 AO neinversor sumator.

2.3.6. Circuit de integrare.
Circuitul de integrare are la ieşire valoarea integrată a semnalului de intrare.
Pentru aceasta se porneşte de la o conexiune inversoare, doar că rezistenţa de
reacţie va fi înlocuită cu un condensator (fig.2.25).
Rezistorul R are rol de limitare a curentului de la sursa de semnal, iar condensatorul
C are rol de reacţie.
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Figura 2.25 Circuit de integrare cu AO.
Tensiunea de ieșire a circuitului de integrare (Vo) este tensiunea dintre armătura
condensatorului C conectată la ieșire și ”masa montajului”.
Dacă tensiunea de intrare este constantă (impulsuri dreptunghiulare), datorită
condensatorului din circuitul de reacție care se încarcă și se descarcă, la ieșire
tensiunea prezintă un șir de pante pozitive și negative (impulsuri triunghiulare) cum
se observă în figura 2.26.

Figura 2.26 Oscilograma unui circuit de integrare cu AO.
Panta tensiunii de ieșire a circuitului de integrare poate fi exprimată cu formula:

Unde ∆t reprezintă jumătate din perioada semnalului de intrare, deci depinde de
frecvența semnalului de intrare.
Circuitele de integrare sunt utilizate pentru realizarea generatoarelor de semnale
triunghiulare.

2.3.7. Circuit de derivare.
Circuitul de derivare are la ieşire valoarea derivată a semnalului de intrare.
Pentru aceasta se porneşte de la o conexiune inversoare, doar că rezistenţa de
limitare va fi înlocuită cu un condensator (fig. 2.27). Rezistorul R şi condensatorul C
au rol de reacţie. Ca şi la circuitul integrator ele formează constanta de timp a
circuitului.
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Figura 2.27 Circuit de derivare cu AO.
Dacă tensiunea de intrare este un șir de pante pozitive și negative (impulsuri
triunghiulare), la ieșire tensiunea este un șir de impulsuri dreptunghiulare cum se
observă în figura 2.28.

Figura 2.28 Oscilograma unui circuit de derivare cu AO.
Tensiunea de ieșire este proporțională cu viteza de variație a tensiunii de intrare și
poate fi exprimată cu formula:
Se observă că amplificarea depinde de frecvenţă iar la frecvenţe mari, datorită
creşterii acesteia circuitul devine instabil.
Pentru creşterea stabilităţii se introduce o rezistenţă Ra la intrare în serie cu
condensatorul C, care va limita amplificarea la frecvenţele la care reactanţa
condensatorului C devine neglijabilă, iar circuitul se comportă ca un amplificator
inversor.

2.4. DEPANAREA CIRCUITELOR CU AO.
2.4.1. Compensarea curentului de polarizare
La intrările unui amplificator operaţional ideal nu există curenţi prin rezistenţele de
intrare dacă valoarea tensiunii de intrare este zero. În realitate la bornele de intrare a
unui AO există nişte curenţi mici de polarizare, de obicei de ordinul nA. Curentul de
intrare generează pe rezistorul de reacţie o cădere de tensiune, ceea ce duce la
apariţia unei tensiuni de eroare la ieşirea AO.
Pentru a reduce efectul curentului de polarizare (reducerea tensiunii de eroare de la
ieşirea AO) la AO inversor şi AO neinversor, la intrarea neinversoare (+) a AO se
conectează un rezistor a cărui valoare este egală rezistenţa echivalentă a conectării
în paralel a rezistorului de intrare şi rezistorului de reacţie (figura 2.35).
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Figura 2.35 Compensarea curentului de polarizare la AO inversor şi neinversor
Pentru a reduce tensiunea de eroare de la ieşire, datorată curenţilor de polarizare, la
un AO repetor se adaugă în circuitul de reacţie un rezistor care are valoarea egală cu
cea a rezistorului de intrare (figura 2.36).
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Figura 2.36 Compensarea curentului de polarizare la AO REPETOR

2.4.2. Compensarea tensiunii de decalaj de la intrare
La un AO ideal tensiunea la ieşire este 0 V când tensiunea de intrare este 0 V. La
AO real, datorită diferenţelor dintre parametrii tranzistoarelor ce alcătuiesc structura
internă a AO, la ieşire este o tensiune mică de eroare cu valori de ordinul
microvolţilor până la milivolţi, când tensiunea de intrare este 0 V. Tensiunea de
eroare de la ieşire se datorează şi tensiunii de decalaj de la intrare care apare
datorită curenţilor de polarizare de intrare.
Majoritatea AO oferă posibilitatea compensării tensiunii de decalaj. Compensarea se
realizează prin conectarea unui potenţiometru exterior la pinii AO desemnaţi în acest
scop (offset null) – figura 2.37.
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Figura 2.37 Compensarea tensiunii de decalaj la AO
Pentru compensarea tensiunii de decalaj, se conectează la ieşirea AO un voltmetru
şi în lipsa semnalului de intrare se reglează potenţiometru până ce voltmetru indică 0
V (figura 2.38).
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Figura 2.38 Reglaj pentru obţinerea unui semnal de ieşire nul

2.4.3. Defecte ale amplificatoarelor neinversoare
Se consideră montajul din figura 2.39. AO din figură este conectat ca amplificator
neinversor. La intrarea neinversoare (3) se aplică un semnal sinusoidal de 100 mV şi
100 Hz. La ieşirea AO (6) se conectează un osciloscop. În funcţie de oscilograma
indicată de osciloscop se poate localiza defectul.
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Figura 2.39 Montaj cu AO neinversor, generator de semnal şi osciloscop
a. Întreruperea rezistorului R1 – în această situaţie valoarea lui R1 tinde practic
spre infinit iar amplificarea în tensiune va fi 1 conform relaţiei:
R2
R2
Au  1 
 1
 1 0  1.
R1

Semnalul indicat de osciloscop va fi identic cu semnalul de intrare
b. Întreruperea rezistorului R2 – în această situaţie se întrerupe circuitul de reacţie
şi AO funcţionează în buclă deschisă cu un câştig în tensiune foarte mare, iar AO
intră în regiunea neliniară.
Semnalul indicat de osciloscop este puternic limitat
c. Întreruperea potenţiometrului P sau reglare incorectă – în această situaţie
tensiunea de decalaj de la ieşire va produce limitarea semnalului de la ieşire numai
pe una dintre semialternanţe, dacă semnalul de intrare este suficient pentru a
asigura la ieşire maximum de amplitudine.

d. Defect intern la AO – în această situaţie semnalul de ieşire este inexistent sau
este puternic distorsionat.

2.4.4. Defecte ale amplificatoarelor inversoare
Se consideră montajul din figura 2.40. AO din figură este conectat ca amplificator
inversor. La intrarea inversore (2) se aplică prin intermediul unui rezistor un semnal
sinusoidal de 100 mV şi 100 Hz. La ieşirea AO (6) se conectează un osciloscop. În
funcţie de oscilograma indicată de osciloscop se poate localiza defectul.
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Figura 2.40 Montaj cu AO inversor, generator de semnal şi osciloscop
a. Întreruperea rezistorului R1 – în această situaţie se întrerupe circuitul pe care
semnalul de intrare ajunge la borna (2) a AO. La ieşirea AO semnalul va fi inexistent.
Osciloscopul nu indică nimic.
b. Întreruperea rezistorului R2 – în această situaţie se întrerupe circuitul de reacţie
şi AO funcţionează în buclă deschisă cu un câştig în tensiune foarte mare, iar AO
intră în regiunea neliniară. Semnalul indicat de osciloscop este puternic limitat
c. Întreruperea potenţiometrului P sau reglare incorectă – în această situaţie
tensiunea de decalaj de la ieşire va produce limitarea semnalului de la ieşire numai
pe una dintre semialternanţe.
d. Defect intern la AO – în această situaţie semnalul de ieşire este inexistent sau
este puternic distorsionat

