
 
COMPARATOARE DE TENSIUNE CU AO FĂRĂ  REACŢIE 

 
 

 
 
I. OBIECTIVE 
 
 

a) Determinarea caracteristicilor statice de transfer în tensiune pentru comparatoare cu AO fără 
reacţie. 

b) Determinarea tensiunilor de ieşire în funcţie de configuraţia circuitelor şi de tensiunile de 
intrare. 

c) Determinarea efectelor modificării tensiunilor de alimentare şi de referinţă, şi a valorii 
rezistenţelor de reacţie, asupra caracteristicilor statice de transfer în tensiune ale 
comparatoarelor. 

 
 
 

 
 

II. COMPONENTE ŞI APARATURĂ 
 
 

 Se foloseşte montajul experimental echipat cu două amplificatoare operaţionale de tip 741 
(având  configuraţia şi semnificaţia terminalelor explicitată în Fig. 1.), un potenţiometru de 10KΩ, 
rezistenţe de diferite valori şi un condensator de 10nF. Pentru alimentarea montajului folosim o 
sursă dublă de tesiune continuă stabilizată, reglabilă, iar ca sursă de semnal sinusoidal, un generator 
de semnale. Pentru vizualizarea tensiunilor avem nevoie de un osciloscop catodic cu două canale iar 
pentru măsurarea unor tensiuni continue de un voltmetru de c.c. 

 
 
 
 
 
 

NC    - neconectat 
NUL  - compensare offset 
IN-    -intrare inversoare 
IN+   - intrare neinversoare 
V-  -tensiunea de alimentare negativă 
V+  -tensiunea de alimentare pozitivă 
OUT  -ieşire 

 
 

Fig. 1. Configuraţia şi semnificaţia terminalelor AO 741 
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III. ASPECTE TEORETICE

AO - comparator 

Modul de lucru în comutare este pentru un dispozitiv electronic regimul de lucru în care 
dispozitivul comută între două stări extreme de funcţionare. Acest mod de lucru se regăseşte şi la 
AO, cele două stări extreme fiind regiunile de saturaţie ale AO când tensiunea de ieşire poate lua 
doar una din cele două valori limită. 

VO∈{VOL , VOH} 

Circuitele în care AO este folosit în comutare se numesc comparatoare cu AO. Un comparator de 
tensiune este un circuit care semnalizează prin două valori diferite ale tensiunii de ieşire starea 
relativă a două tensiuni aplicate la intrare. 

Compararea tensiunilor se face prin determinarea diferenţei dintre ele şi în funcţie de semnul 
acestei diferenţe comparatorul răspunde cu una sau alta dintre cele două valori posibile la ieşire. 
Pentru AO ca şi comparator putem considera o singură intrare şi anume diferenţa între v+şi v-, adică 
vD.  

Când vD>0,   adică  v+>v- ,   vO=vOH
  vD<0,  adică  v+<v- ,   vO=vOL 

 Comparatoare simple 

În foarte multe cazuri la una dintre intrări se aplică o tensiune fixă (de referinţă) iar tensiunea de 
intrare vI  se aplică la cealaltă intrare. Definim ca tensiunea de prag VP acea valoare particulară a 
tensiunii de intrare vI  pentru care are loc comutarea, deci pentru care vD=0. 

 Comparatoare cu VP=0V
Se pot obţine uşor comparatoare simple de tensiune cu tensiunea de prag zero VP=0V conectând 

una din intrări la masă şi aplicând tensiunea vI pe cealaltă intrare. În Fig. 2.a) este prezentat un 
comparator neinversor care la tensiune de intrare mai mare (mică) decât tensiunea de prag răspunde 
cu valoare înaltă (scăzută) a tensiunii de ieşire. 

Analiza circuitului şi determinarea CSTV se bazează pe aflarea vD şi compararea acesteia cu zero: 
vD=v+-v- 

 

v+=vI ; v-=0 
vD= vI

VOH      dacă  vD>0,  adică  vI>0
vO=  

VOL     dacă  vD<0,  adică  vI<0 

Comparatorul de tensiune inversor care la tensiunea de intrare mai mare (mică) decât tensiunea 
de prag răspunde cu valoarea scăzută (înaltă) a tensiunii de ieşire, este prezentat în Fig. 3.a) iar 
CSTV este prezentată în Fig. 3.b). 
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 Comparatoare cu VP  ≠ 0
De multe ori este necesar ca tensiunea de intrare să fie comparată cu o valoare de referinţă VREF 

diferită de zero. Aceasta se realizează simplu aplicând vI pe o intrare a AO şi aplicând tensiunea de 
referinţă pe cealaltă intrare, ca de exemplu în Fig. 4. pentru un comparator neinversor. 

Fig. 4. Comparator neinversor cu VP ≠ 0V. a) schema electrică; b) CSTV 

Pentru deducerea CSTV : 
v+=vI  ; v-=VREF

 

vD=v+-v-=vI -VREF

VOH  dacă   vD>0  adică vI >VREF
vO=

VOL  dacă   vD<0  adică vI <VREF 

a) b)
Fig. 3. Comparator inversor cu VP=0V: a) schema electrică; b) CSTV 
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Deoarece tensiunea de prag este aceea valoare particulară a tensiunii de intrare pentru care are 
loc comutarea  ieşirii este evident că VP=VREF. Cunoscând faptul că ieşirea comută la trecerea prin 
zero a vD, punând condiţia vD=0 şi înlocuind vI cu VP obţinem: 

vD =vI  -VREF

vD =0    =>   VP-VREF=0 ; 

VP=VREF

Cunoscând tipul comparatorului (neiversor când vI se aplică la intrarea neinversoare şi inversor 
când vI se aplică la intrarea inversoare) se poate desena CSTV.  

IV. EXERCIŢII PREGĂTITOARE

P1. Comparator inversor 
În continuare ne referim la circuitul din Fig. 5. cu +VAl=12V (alimentare pozitivă), -VAl=-12V 
(alimentare negativă).  

a) Cronograme
• Cum arată vO(t) dacă vI(t) este tensiune sinusoidală cu aplitudinea de 5V şi frecvenţa 200Hz,

pentruVREF=0V? Dar pentru VREF=4V?
• Ce valoare are tensiunea de prag VP (valoarea vI la care au loc comutările comparatorului)?
• Cum arată vO(t) dacă amplitudinea vI devine 1V, celelalte valori rămânând ca mai sus?

b) CSTV
• Cum arată CSTV vO(vI) pentru VREF=0V?
• Cum se modifică CSTV dacă VREF devine 4V? Dar -4V?

c) Efectele modificării tensiunilor de alimentare
• Cum arată vO(t) pentru vI sinus cu amplitudinea de 8V şi frecvenţa de 200Hz, VREF=0V, dacă

+VAl =9V, -VAl =-9V? Dar dacă +VAl =15V, -VAl = -9V?

P2. Comparator neinversor 
• Desenaţi schema unui comparator de tensiune neinversor, cu posibilitatea reglării VP între +VAl

şi -VAl. 
• Cum arată CSTV pentru comparatorul neinversor propus de voi, cu VP=0V ?

V. EXPERIMENTARE ŞI REZULTATE 

1. Comparator inversor

Experimentare 

Se construieşte schema din Fig. 5. 
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• Montajul se alimentază diferenţial cu +VAl=12V, -VAl=-12V de la sursa dublă de tensiune
continuă stabilizată.

• v tI = ⋅8 2 200sin π [V], [Hz] de la generatorul de semnale.
• Din potențiometrul P se reglează valoarea tensiunii de referinţă VREF, care se măsoară cu

voltmetru de cc.

a) Cronograme

Experimentare 

• Cu osciloscopul calibrat se vizualizează vI(t) şi vO(t) pentru VREF=0V şi pentru VREF=4V.
• Se modifică amplitudinea vI la 2V.
• Se vizualizează vO(t) şi vI(t) cu VREF=4V.
• Pentru amplitudinea vI de 8V şi VREF= -4V se vizualizează vO(t) şi vI(t).

Rezultate 

• vI(t) şi vO(t) pentru amplitudinea vI de 8V, VREF=0V, respectiv VREF=4V.
• Ce valori are tensiunea de prag VP a comparatorului în cele două situaţii de mai sus? VP se

deduce de pe cronogramele vI şi vO astfel: se determină valorile instantanee ale vI la momentele
de timp la care au loc comutările comparatorului.

• În ce relaţie se află VP şi VREF?
• vO(t) pentru amplitudinea vI=2V, VREF=4V.
• De ce vO(t) nu mai este tensiune dreptunghiulară ?

b) CSTV

Experimentare 

• tvI 2002sin8 ⋅= π [V], [Hz] de la generatorul de semnale, VREF=0V. 
• Cu osciloscopul calibrat în modul de lucru Y-X se vizualizează CSTV vO(vI), aplicând celor

două intrări X şi Y ale osciloscopului , tensiunile vI(t), respectiv vO(t). 
• Se vizualizează CSTV şi pentru VREF=4V, vI(t) rămânând aceeaşi.

 +VAl 

-VAl 
 

vO 

Fig. 5. Comparator inversor fără reacţie 

vI 

P 
10K

VREF 
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• Se vizualizează CSTV şi pentru VREF= -4V, vI(t) rămânând aceeaşi.

Rezultate 

• CSTV pentru VREF=0V, 4V, -4V.
• Pe care axă a sistemului de coordonate vI-vO se deplasează CSTV dacă se modifică VREF?

c) Efectele modificării VAl

Experimentare 

• Montajul se alimentază diferenţial cu +VAl=9V (alimentare pozitivă), -VAl=-9V (alimentare
negativă) de la sursa dublă de tensiune continuă stabilizată.

• tvI 2002sin8 ⋅= π [V], [Hz] de la generatorul de semnale, VREF=0V. 
• Cu osciloscopul  în modul de lucru Y-t se vizualizează vI(t) şi vO(t)
• Se modifică tensiunile de alimentare astfel: +VAl=15V, -VAl=-9V
• Se vizualizează vI(t) şi vO(t).

Rezultate 

• vI(t) şi vO(t) pentru +VAl=9V, -VAl=-9V, respectiv +VAl=15V, -VAl=-9V
• Care este efectul modificării tensiunii de alimentare asupra VP?
• Cum se modifică valorile maximă VOH şi minimă VOL a tensiunii de ieşire a comparatorului

dacă se modifică tensiunile de alimentare? Comparaţi şi cu valorile VOH, VOL obţinute la
punctele a) şi b).

2. Comparator neinversor

Experimentare 

Se construieşte schema desenată de voi la P2. 
• v tI = ⋅8 2 200sin π [V], [Hz] de la generatorul de semnale. 
• Din P se reglează valoarea tensiunii de referinţă VREF, care se măsoară cu voltmetru de cc.
• Se vizualizează vI(t) şi vO(t) pentru VREF=0V, 4V, -4V
• Se vizualizează CSTV vO(vI) pentru VREF=0V, 4V, -4V

Rezultate 

• Cronogramele vI(t) şi vO(t) pentru VREF=0V, 4V, -4V
• CSTV pentru VREF=0V, 4V, -4V
• Prin ce se deosebeşte CSTV de cea obţinută la secţiunea 1.b)?

6 



BIBLIOGRAFIE 
1. Oltean, G., Dispozitive şi circuite electronice. Dispozitive electronice, Risoprint, Cluj-Napoca, 
ISBN 973-656-433-9, 316 pag, 2003, retiparită în 2004 
2. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/de.htm   
 
 

Fig. 6. Montaj experimental 
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