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Wykonuj¹cy æwiczenie:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________

(odpowiedzialny za sprawozdanie)

Æwiczenie nr 2

Cel æwiczenia

Aparatura laboratoryjna

Zapoznanie siê z parametrami scalonego uniwersalnego wzmacniacza operacyjnego (TL081)

Zestaw uruchomieniowy typu LIN-AMP EB, oscyloskop cyfrowy TEKTRONIX typu TDS _______,
laboratoryjny generator sygna³ów, zasilacz

Program æwiczenia

1. Zapoznanie siê z parametrami granicznymi (dopuszczalnymi !) oraz charakterystycznymi wzmacniacza pomiarowego typu
TL081 (Texas Instruments)

2. Zapoznanie siê z zestawem uruchomieniowym LIN-AMP EB

3. Pomiary - wykonywane w oparciu o schemat pokazany zestawu oraz podane parametry:

a) za pomoc¹ zworek skonfigurowaæ zestaw do pracy w uk³adzie nieodwracaj¹cym; okreœliæ minimaln¹ oraz maksymaln¹
wartoœæ wzmocnienia (nastawianego potencjometrem umieszczonym na p³ytce);

b) w oparciu o generator sygna³ów oraz wbudowany w oscyloskop multimetr wyznaczyæ ma³osygna³ow¹ amplitudowo-
fazow¹ charakterystykê przenoszenia wzmacniacza dla minimalnego oraz maksymalnego wzmocnienia;

c) dla minimalnej wartoœci wzmocnienia: pos³uguj¹c siê modu³em FFT oscyloskopu
oceniæ wielkosygna³ow¹ czêstotliwoœæ graniczn¹ wzmacniacza; sygna³ wejœciowy

- sinusoidalny o amplitudzie A = (40% - 50%) +VI N S

c) zarejestrowaæ odpowiedŸ wzmacniacza na pobudzenie przebiegiem
prostok¹tnym ma³osygna³owym ( ) oraz wielkosygna³owym (

na podstawie zawartoœci 3-
harmonicznej w sygnale wyjœciowym

dla minimalnej wartoœci wzmocnienia:
A = 5% +V A = 50% +V ) o czêstotliwoœci 10 - 20 kHz

e) zarejestrowaæ przebieg wyjœciowy po wejœciu wzmacniacza w ograniczanie; zmierzyæ wartoœæ progu ograniczania
(czêstotliwoœæ sygna³u wejœciowego ok. 1 kHz)

4. Za pomoc¹ zworek skonfigurowaæ zestaw do pracy w uk³adzie odwracaj¹cym; okreœliæ minimaln¹ oraz maksymaln¹
wartoœæ wzmocnienia (nastawianego potencjometrem umieszczonym na p³ytce);

I N S I N S

Sprawozdanie

W sprawozdaniu nale¿y zamieœciæ:
• opis konfiguracji (ustawienie zworek - wzm. niodwr., wzm. odwr.)
• wyznaczon¹ charakterystykê przenoszenia wzmacniacza
• kopie ekranów (w postaci bitmapy) dla charakterystycznych przypadków przebiegów
• ocenê pomierzonych parametrów - w stosunku do wartoœci katalogowych (nale¿y za³¹czyæ wybrane strony noty

technicznej wzmacniacza wraz z w³aœciwymi odniesieniami)
• uwagi odnoœnie przebiegu æwiczenia

Data ___________ oraz podpis prowadz¹cego zajêcia _____________________________

W³aœciwoœci wzmacniacza operacyjnego ogólnego zastosowania

Uwaga: niniejszy arkusz stanowi tytu³ow¹ stronê sprawozdania !
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LABORATORIUM

Kierunek: MECHATRONIKA • Przedmiot: Elektronika II

Rok akadem. _________ • Data realiz. æw. ____________ • Data oddania spr. ____________



W³aœciwoœci wzmacniacza operacyjnego ogólnego zastosowania

Zadane parametry systemu: V = +15 V, V = -15 VCC EE ; V = 0 V; sygna³ steruj¹cy - asymetrycznyREF
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