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Lab 2: OP-förstärkaren
En av de mest använda komponenterna i dagens elektronik är operationsförstärkaren
(eller kort och gott OP:n). Den här laborationen skall visa hur OP:n fungerar
och varför den är en så viktig komponent. Komponenter som transistorn och OPförstärkaren kallas aktiva medan resistorn, kondensatorn och spolen kallas passiva.
Kretsar som bara innehåller RLC-komponenter kan endast (i medeltal) minska en
given insignal medan kretsar innehållande en OP även kan förstärka insignalen. Eftersom det är omöjligt att få ut mer energi från ett system än vad man tillför innebär
det att man måste tillföra mer energi än bara insignalen. Denna energi kommer från
spänningsaggregatet via drivspänningen till OP:n/transistorn.
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Spänningsmatning av OP:n

Det var länge vanligast att operationsförstärkare matades med en hög symmetrisk
spänning relativt jord, och att in- och utsignaler var begränsade till max ett par
volt från matningsspänningarna. Numera finns OP som klarar låg matningsspänning
t.ex. ±2 V. Man kan koppla spänningsmatningen som dubbel, figur 1a, eller enkel
matningsspänning, figur 1b. Med dubbel matningsspänning blir det lätt att referera
0V till signaljord. Enkel matningsspänning är praktiskt om OPn ska spänningsmatas
i system med digital logik där det ofta finns endast en matningsspänning, t.ex. 5V.
OP med låg matningsspänning har i regel möjlighet att ha både in- och utsignaler
nära matningsspänningen s.k. Rail-to-Rail. Den OP som används på labben heter
TLC071 och är av den första typen, medan t.ex OPA347 är ett exempel på den
senare typen. I labben används dubbel matningsspänning med ±5 volt.
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Figur 1: Spänningsmatning av OP:n. Dubbel till vänster och enkel till höger.
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Förstärkarkopplingar

OPn är generell och många kopplingar kan byggas med OPn. En vanlig tillämpning
är omvandlare för mätsignaler till datainsamlingssystem. Några av de absolut vanligaste förstärkarkopplingarna är följaren, den inverterande förstärkaren, den ickeinverterande förstärkaren, differentialförstärkaren och instrumentförstärkaren.
I den här labben skall vi bygga en spänningsförstärkare. Vi vill att förstärkaren
skall ha så stor inimpedans och så liten utimpedans som möjlig. Den icke-inverterande
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OP-förstärkaren uppfyller dessa krav. Med en ideal OP blir inimpedansen oändlig
och utimpedansen noll för den icke-inverterande förstärkaren.

Positiv matningsspanning

+

+
Sammankoppling
referensjord 0 V

-

Kalla 2

Negativ
matningsspanning

Kalla 1

Figur 2: Spänningsaggregatet och koppling för dubbel matningsspänning.
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Förberedelseuppgifter

Repetera avsnitten om OP-kopplingar i kursboken och föreläsningsanteckningarna.
Se till att du förstår varför den icke-inverterande förstärkaren har oändlig inimpedans
och noll utimpedans. Gör sedan följande uppgifter:
1. Rita upp kretsschemat för en icke-inverterande spänningsförstärkare och ange
förstärkningen i de ingående resistanserna.
2. Bestäm lämpliga resistanser i en koppling som ger förstärkningen 11. Låt den
minsta resistansen i kopplingen vara 1 kohm.
3. Om du vill ha information om den OP vi använder i labben, TLC071, kan du
läsa lite i databladet som du hittar på
http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/ess010/Laborationer/TL071.pdf
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Figur 3: TL071 till vänster och icke-inverterande förstärkare till höger.

Figur 4: Placering av OP och potentiometer. De tre benen på potentiometern skall
sitta i tre olika rader.
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Uppgifter i labbet
1. Vänta med att slå på spänningsaggregatet och funktionsgeneratorn tills allt
är uppkopplat.
2. Koppla in TLC071 på kopplingsplattan, enligt figurerna 3 och 4. Koppla upp
de båda resistanserna så att förstärkningen blir 11. Låt den minsta resistansen
(R1 ) vara 1 kohm.
3. Koppla in den dubbla matningsspänningen. För att göra detta skall man koppla in spänningsaggregatet enligt figur 2.
4. Ställ in funktionsgeneratorn på sinussignal med frekvensen 1 kHz. Kontrollera först att du får upp en signal på oscilloskopet genom att koppla in dess
ena kanal till funktionsgeneratorn. Ställ in funktionsgeneratorns amplitud så
signalen på oscilloskopet har topp- till toppvärdet 0.2 V.
5. Koppla in funktionsgeneratorn på förstärkarens ingång.
6. Koppla in oscilloskopet så att insignalen går in på oscilloskopets ena kanal och
utsignalen på den andra.
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7. Koppla in spänningsaggregatets sammankopplingsjord (se figur 2) till den gemensamma jorden för oscilloskopet och funktionsgeneratorn. OBS! Spänningsaggregatets jord (utgången markerad med jordsymbol) skall inte kopplas in.
8. Börja med en sinussignal med frekvensen 1 kHz. Mät upp förstärkningen med
oscilloskopet och jämför det teoretiska värdet (11).
9. Öka frekvensen med en faktor 10 tre gånger, dvs. till 10 kHz, 100 kHz och 1
MHz. Klarar förstärkaren av att hålla förstärkningen när frekvensen ökar? Om
inte var går ungefär gränsen? Kontrollera också fasskillnaden mellan in- och
utsignal. Denna skall vara noll i förstärkarens arbetsområde.
10. Koppla in en potentiometer i stället för de båda motstånden, se figur 4. Studera
hur förstärkningen ändras när du vrider potientiometern.
11. Med en fix inställning på potentiometern kan du ändra frekvensen kontinuerligt
från 100 kHz till 1 MHz genom att vrida på frekvensratten. Studera amplituden
på utsignalen.
12. Testa förstärkarens dynamik genom att ändra förstärkningen. När utsignalens
amplitud börjar närma sig matningsspänningen mättas utsignalen.
13. Ändra till en fyrkantvåg och använd 1 kHz, 10 kHz och 100 kHz. Klarar
förstärkaren av att återge fyrkantvågen? Zooma in diskontinuiteten genom att
ändra tidbasen. Varför tror du att utsignalens fyrkantvåg inte blir lika fin som
insignalens?
14. Se till att amplituden på utgången är ca 1 V och låt insignalen vara en sinussignal med frekvensen 1 kHz. Koppla in en högtalare på utgången i stället för
oscilloskopet. Lyssna på ljudet när du vrider på potentiometern eller ändrar
frekvensen. Koppla om till en fyrkantvåg eller triangelvåg och lyssna på dessa.
Fundera på vilka frekvenser som finns i en fyrkantvåg och i en triangelvåg.

