
Curs 5
AMPLIFICATORUL OPERAȚIONAL –AO

COMPARATOARE SIMPLE CU AO
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CUPRINS

▪ Amplificatorul operațional – AO

▪ Terminalele AO

▪ Funcționarea AO

▪ Modelul AO

▪ Relația între tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare

▪ Comparatoare simple cu AO

▪ Comparator cu tensiunea de prag 0V

▪ comparator neinversor

▪ comparator inversor

▪ Comparator cu tensiunea de prag diferită de 0V

▪ comparator neinversor

▪ comparator inversor

▪ Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO
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Amplificatorul operațional - AO

Amplificator electronic = circuit cu două porți de intrare și o poartă de ieșire

Două porți de intrare

- semnalul de intrare, semnal alternativ, denumit Intrare

- semnal (semnale) de alimentare, semnal continuu, denumit Alimentare

O poartă de ieșire - semnal amplificat
Amplificator de tensiune neinversor

Amplificator de tensiune inversor
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Amplificatorul operațional - AO

CI ce conţine un număr (relativ) mare de tranzistoare şi componente pasive (în general 

rezistoare) pe aceeaşi pastilă de siliciu (de ex. CI 741 conţine 24 T, 12 R, 1C)

AO - diverse capsule de plastic sau metal ce prezintă mai multe terminale (8,14,16)

THT (Through Hole Technology)

componente conectate prin pini care trec prin găuri

SMT (Surface Mount Technology)

componente lipite direct
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Amplificatorul operațional - AO

AO - capsulă de plastic cu 8 terminale

Terminalul 1
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Amplificatorul operațional - AO

❖ Foarte popular datorită versatilității în utilizare (multe aplicații)

❖ AO are caracteristici la terminale care îl fac să se comporte ca un amplificator (aproape) ideal

❖ Optimizate pentru viteză / precizie / zgomot redus / consum redus / amplificare mare / excursia 
maximă a ieşirii (linie la linie) / stabilitate termică / tensiuni reduse de alimentare, etc

❖ Studiul din p.d.v. al caracteristicilor la terminale și al principalelor aplicații  
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Amplificatorul operațional - AO

Terminalele AO

cinci terminalele – două pentru tensiunea de intrare semnal

- două pentru tensiunea de intrare de alimentare

- unul pentru tensiunea de ieșire
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Amplificatorul operațional - AO

Terminalele AO

-

+

Conectarea in circuit

Diferență ???

În multe circuite nu se desenează terminalele de alimentare ale AO ci doar intrările şi ieşirea, considerându-se 

implicit că există o alimentare corectă.

+v

+v

−v
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Amplificatorul operațional - AO

Funcționarea AO
_vvvD −= +

DO avv =

a - amplificarea proprie a AO

AlO Vv +=max

AlO Vv −=min

dar

Dv

ATENȚIE

și nu tensiunea de prag a diodei, unde 

tensiunea diferențială a AO

VvD 7.0=
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Amplificatorul operațional - AO

Parametrii AO

• Amplificare foarte mare:  a →∞

• Rezistenţă de intrare foarte mare  ri → ∞. AO nu absoarbe curent pe intrări: i+=i-=0

• Rezistenţă de ieşire mică ro=0. Tensiunea de ieşire este independentă de curentul furnizat în sarcină.

• Bandă foarte mare de frecvenţe B → ∞. Amplificarea a este constantă în tot domeniul de frecvenţe, 

în c.a. și c.c.

Modelul AO pentru variații de semnal – STCT Rezistența 

de intrare
Rezistența 

de ieșire

STCT- sursa 

de tensiune 

comandată in 

tensiune
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Amplificatorul operațional - AO

Care este valoarea tensiunii de ieşire, având în vedere ecuaţia de funcţionare a AO, care devine: 

vO=a∙vD=∞∙vD ?

❑ Utilizarea ca și comparator, în comutare. vD >0; vO → +∞, vO va fi limitată vO=VOH ≈ +VAl

vD<0, vO → -∞, vO va fi limitată vO=VOL≈ -VAl

vO poate lua doar două valori extreme

❑ Utilizarea ca amplificator vO(VOL ; VOH)

vO poate lua o infinitate de valori între cele două valori extreme

Este necesar ca vD=0 tot timpul. Apare nedeterminarea: vO=avD=∞∙0

vD poate fi ţinută la 0 prin conectarea unor rezistenţe în exteriorul AO într-o configuraţie cu reactie negativă. 

Aceste rezistenţe împreună cu AO menţin vD la zero şi stabilesc valoarea tensiunii de ieșire, în intervalul  (VOL; VOH)

Relația între tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare



DE C5

12

Amplificatorul operațional - AO

vD > 0,   adică  v+ > v- ,   vO = vOH

vD < 0,  adică  v+< v- ,   vO = vOL

VO  {VOL , VOH}

−+ −= vvvD

Relația între tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare

Pentru AO putem considera o singură intrare:

diferenţa între v+ şi v-, adică vD

Înlocuind în expresia vO se obţine:

CSTV vO (vD) a AO

Panta ???

❑ Comutare
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare cu AO

AO este utilizat în comutare => comparatoare cu AO

Comparator de tensiune: circuit care semnalizează prin două valori diferite ale tensiunii de ieşire 

starea relativă a două tensiuni aplicate la intrare

✓ compararea tensiunilor: prin semnul diferenţei dintre ele

✓ în funcţie de semn, comparatorul răspunde cu una sau alta dintre cele două valori

disponibile la ieşire

▪Comparatoare

❖ simple, fară reacție, cu o singură tensiune de prag, neinversoare și inversoare

❖ cu histerezis (cu reacţie pozitivă), cu două tensiuni de prag, neinversoare și inversoare

tensiune de prag ?
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

Tensiune de prag VP : valoarea particulară a tensiunii de intrare vI care produce comutarea

tensiunii de ieşire (pentru vD = 0). 

Determinarea tensiunii de prag: 

Pasul 1: se determină expresiile v+ şi v - (legea lui Ohm, TKV, divizor de tensiune, Millman)  

Pasul 2: se determină expresia vD (v+ - v - )  

Pasul 3: se pune condiţia vD = 0 şi se înlocuieşte vI cu VP

Pasul 4: se determină valoarea numerică a VP
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

- vI se aplică la o intrarea neinversoare (v+) a AO 

- intrarea inversoare (v -) a AO este conectată la masă (0V)

▪ Comparator cu tensiunea de prag VP=0V

▪ comparator neinversor

0;0

0;

==

=

==

−=

−+

−+

PD

ID

I

D

Vv

vv

vvv

vvv

Intrebare

Cum arată tensiunea de 

ieșire dacă tensiunea de 

intrare este sinusoidală cu 

amplitudine de 3V și

tensiunea de alimentare este

 12 V?
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

- vI se aplică la o intrarea inversoare (v-) a AO 

- intrarea neinversoare (v +) a AO este conectată la masă (0V)

▪ Comparator cu tensiunea de prag VP=0V

▪ comparator inversor

0;0

;0

==

−=

==

−=

−+

−+

PD

ID

I

D

Vv

vv

vvv

vvv

Intrebare

Cum arată tensiunea de 

ieșire dacă tensiunea de 

intrare este sinusoidală cu 

amplitudine de 3V și

tensiunea de alimentare

este  9 V?
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

- vI se aplică la o intrarea neinversoare (v+)

a AO direct sau printr-o rețea rezistivă

▪ Comparator cu tensiunea de prag VP≠0V

▪ comparator neinversor

REFPD

REFID

D

VVv

Vvv

vvv

==

−=

−= −+

;0

Cum se poate obțineVREF de la sursele de tensiune existente? 

AlREF V
RR

R
V

21

1

+
=

i - << crt prin divizorul R1, R2  (i - 0)
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

▪ Comparator cu tensiunea de prag VP≠0V

▪ comparator neinversor

Exemplu

Reproiectare:

✓ inversor

✓ Vp= +6V

?    CSTV

?   vO(t) 
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Amplificatorul operațional - AO

Comparatoare simple cu AO

- vI se aplică la o intrarea inversoare (v+) a

AO direct sau printr-o rețea rezistivă

▪ Comparator cu tensiunea de prag VP≠0V

▪ comparator inversor

REFPD

IREFD

D

VVv

vVv

vvv

==

−=

−= −+

;0

AlREF V
RR

R
V

21

1

+
=

i+ << crt prin divizorul R1, R2  (i+0)

VREF ? 
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Amplificatorul operațional - AO

AO destinate utilizării ca și comparatoare

• amplificatoarele operaţionale uzuale – comparatoare

• clasă specială de AO destinate utilizării ca şi comparatoare, cum ar fi: LM 306, LM 311,
LM 399, LM 393, LM 339 :

• tensiuni diferenţiale de intrare mari

• răspuns foarte rapid (viteză foarte mare de creştere a tensiunii de ieşire) 

• uzual comparatoarele au ieşirea de tip colector în gol (necesită conectarea la ieşire a unei

rezistenţe externe R către un potenţial pozitiv)

• pot prezenta terminal de masă, care nu se întâlneşte la AO uzuale
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Amplificatorul operațional - AO

Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO

▪ Formarea de semnal dreptunghiular din semnalul sinusoidal (sau triunghiular) 

▪ Indicator optic al nivelului tensiunii

▪ Circuite de detecție

▪ Interfaţare între circuite analogice şi circuite logice

▪ Modularea în durată a impulsurilor

▪ Circuitele de semnalizare şi comandă, convertoare analog-digitale, circuite de modulare

a impulsurilor în lăţime, etc.



DE C5

22

Amplificatorul operațional - AO

Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO

• Circuit de transformare a unui semnal sinusoidal în semnal dreptunghiular cu factor de umplere variabil

VRef > 0 V VRef < 0 V
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Amplificatorul operațional - AO

Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO

• Indicator optic al nivelului tensiunii
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Amplificatorul operațional - AO

Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO

• Circuit de detecție a luminii (Light Sensor Circuit ) 

PC :  Fotocelulă (Photoconductive Photocells PDV-P8001)

LDR - light dependent resistor

Dark resistance: RD>200k 

Illuminated Resistance: RI (3; 11)k
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Activitate curs   - P4
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Ce am învățat azi despre circuitele DR?

▪ Amplificatorul operațional – AO

▪ Terminalele AO

▪ Funcționarea AO

▪ Modelul AO

▪ Relația între tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare

▪ Comparatoare simple cu AO

▪ Comparator cu tensiunea de prag 0V

▪ comparator neinversor

▪ comparator inversor

▪ Comparator cu tensiunea de prag diferită de 0V

▪ comparator neinversor

▪ comparator inversor

▪ Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO


