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ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ – PRACOVNÍ SEŠIT
Název úlohy: Měření statických parametrů operačního zesilovače -2.část

Číslo úlohy:

Číslo žáka:

3-7-4
Listů: 4

List: 1

Zadání:
U předloženého operačního zesilovače změřte vybrané charakteristické hodnoty viz TAB:1.
Měření realizujte doporučenou měřicí metodou, zapojení proveďte na nepájivém poli. Při měření
dbejte na omezení rušivých vlivů dobrým zemněním a blokováním napájení pomocí kondenzátorů.
Naměřené a vypočtené hodnoty zapište do Tab: 1 a porovnejte s katalogovými údaji. Případné
odchylky od katalogových údajů v závěrečném hodnocení vysvětlete. V případě, že daný parametr
není měřen přímo, ale je vypočítáván z jiných měřených hodnot a hodnot součástek, uveďte příklad
výpočtu.

Základní technické parametry obvodu:
Měření proveďte na dvou samostatných operačních zesilovačích typu MAA 741, nebo na
dvojitém OZ typu MA 1458 (obsahuje dva OZ typu 741 bez možnosti kompenzace napěťové
nesymetrie vstupů.
Jak se liší skutečný OZ od ideálního OZ lze zjistit měřením. Hodnoty ideálního a skutečného
OZ (MAA741) ukazuje tabulka Tab: 1 a lze je nalézt v katalogu výrobce OZ.
Vnitřní zapojení a rozložení vývodů operačního zesilovače MAA741

Zapojení vývodů:
MAA741
v kovovém pouzdru
pohled zespodu

Měřil dne:

Odevzdal dne:

Zapojení vývodů:
MAA741
v pouzdře DIL
pohled shora

Třída:
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Zapojení vývodů:
MA1458
v pouzdře DIL
pohled shora

Jméno:

Spolupracovali:

Klasifikace:

Číslo úlohy:
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Charakteristické
údaje

Značka

Ideální OZ

Tab: 1. Porovnání ideálního OZ, katalogových hodnot MAA741(MA1458)
a měřeného operačního zesilovače MAA741(MA1458)
(hodnoty v závorkách platí pro obvod MA1458)

5

Napájecí proud
(celého obvodu)

ICC

0 mA

6

Příkon
(celého obvodu)

P

0 mW

OZ – MAA 741(MA1458)
Katalogové
údaje
min
nom.
max
1,2
<2,8
(3)
<5,6
mA
mA
35
<85
(90)
(<170)
mW
mW

Naměřené
údaje
Hodnoty
VyhodOZ1 OZ2
nocení

Měřený předmět:
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..

Měřicí metody základních parametrů:
Není-li stanoveno jinak, provádíme měření při jmenovitém napájecím napětí operačního
zesilovače (pro MAA741 i MA1458 je UCC= ±15 V ) a při teplotě okolí 25°C.

Použité měřicí přístroje a pomůcky:
Označení

Název
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Typ

Jméno:

TP

Použitý rozsah

Inventární číslo

Třída:
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5. Napájecí proud

Číslo úlohy:

Číslo žáka:

3-7-4
Listů: 4

List: 3

ICC

Měření klidového napájecího proudu provedeme pomocí měření úbytků na malých
předřadných odporech vložených do napájení operačního zesilovače dle Obr.3. Vyhodnocuje se jen
jedna polarita s vyšší hodnotou. Měříme-li dvojitý OZ, nelze měřit proud jen jednoho OZ. Potom do
1.řádku uvedeme celkový proud obvodu a v druhém řádku přepočítaný proud na jeden OZ. V tomto
případě musíme ošetřit odporem R3 a R3´ oba operační zesilovače, aby zesilovače nekmitaly.
R1 = R2 =
R3 = R3´=
C1 = C2 =

100 Ω ±0,5%
1 MΩ ±0,5%
100 nF

Pro výpočet použijeme vztahy:
U1
R1

[mA; mV, Ω]

 ICC 

U2
R2

[mA; mV, Ω]

Vzorek

 ICC 

Obr.3
Měření napájecího proudu (5)
Měření příkonu (6)

U1
[mV]

+Icc
[mA]

U2
[mV]

-Icc
[mA]

Iccmax
[mA]

1.
2.

Příklad výpočtů:
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6. Příkon

Číslo úlohy:
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Listů: 4

List: 4

P

Hodnotu příkonu v klidu vypočítáme z klidového napájecího proudu (viz bod 5) a z hodnoty
napájecího napětí UCC. Měříme-li dvojitý OZ. Potom do 1.řádku uvedeme celkovou spotřebu
obvodu a v druhém řádku přepočítanou spotřebu na jeden OZ.

P  UCC   UCC    ICC
Vzorek

Ucc+ [ V ]

[mW; V, mA]
Ucc- [ V ]

Iccmax[mA]

P [ mW ]

1.
2.

Příklad výpočtů:

Závěr:
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