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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.1 

Συνδεσμολογία Αναστρέφοντος 
Τελεστικού Ενισχυτή
(Ενότητα 2.2, σελ. 64, του βιβλίου Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra/Smith)

ΣΤΟΧΟΙ: 
Μελέτη ενός τελεστικού ενισχυτή και ενός κυκλώματος ενισχυτή αναστρέφουσας συνδεσμολογίας 
μέσω των ακόλουθων βημάτων: 

 Ανάλυση του κυκλώματος και επιλογή κατάλληλων αντιστάσεων, έτσι ώστε ναικανοποιούνται οι προδιαγραφές σχεδίασης για δύο τιμές κέρδους τάσης.

 Προσομοίωση των κυκλωμάτων και σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με
αυτά της θεωρητικής ανάλυσης.

 Φυσική υλοποίηση των κυκλωμάτων στο εργαστήριο, λήψη μετρήσεων και σύγκριση της
απόδοσής τους με τις θεωρητικά προβλεπόμενες τιμές και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.

ΥΛΙΚΑ: 

 Εργαστηριακός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης διάτρητης πλακέτας κατασκευήςκυκλωμάτων
 1 τελεστικός ενισχυτής τύπου 741 (με το φυλλάδιο δεδομένων του)

 Καλώδια και αντιστάσεις διάφορων μεγεθών
ΜΕΡΟΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Θεωρήστε το κύκλωμα που απεικονίζεται στο σχήμα Ε2.1: 

ΣΧΗΜΑ Ε2.1: Κύκλωμα αναστρέφοντος ενισχυτή. 

ΣΧΗΜΑ Ε2.1: Κύκλωμα αναστρέφοντος 
ενισχυτή. 
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Σχεδιάστε δύο εκδόσεις του κυκλώματος που απεικονίζεται στο σχήμα Ε2.1: μία η οποία θα 
αποδίδει κέρδος Av = –10 V/V και μία δεύτερη, η οποία θα αποδίδει κέρδος Av = –100 V/V. Για το 
σήμα εισόδου vsig, υποθέστε κυματομορφή 1 kHz, πλάτους 50 mVpk–pk. Επιπλέον, υποθέστε ότι το 
κύκλωμά σας μπορεί να τραβάει ρεύμα έως 50 µA από την πηγή τροφοδοσίας vsig (θα τραβάει 
περισσότερο από τις V+ και V–). Χρησιμοποιήστε τροφοδοσίες V+ = –V– = 15 V. 

Υπολογισμοί με μολύβι και χαρτί  
 Σχεδιάστε το κύκλωμα στο έντυπο εργαστηρίου, φροντίζοντας να χαρακτηρίσετε με ακρίβεια

τους ακροδέκτες του τελεστικού ενισχυτή.

 Ποιες τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την R1, προκειμένου να ικανοποιείται ο
περιορισμός που έχει τεθεί για το ρεύμα; Πόση είναι η αντίσταση εισόδου τουκυκλώματος;

 Ποιες τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την R2, προκειμένου να ικανοποιούνται οι δύο
προδιαγραφές για το κέρδος; Με βάση τα παραπάνω, έχουν δοθεί όλες οι παράμετροι που
απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος;

Προσομοίωση 
 Διεξάγετε προσομοίωση μεταβατικής συμπεριφοράς και για τα δύο κυκλώματα,χρησιμοποιώντας ημιτονοειδές σήμα εισόδου 50 mVpk–pk, 1 kHz. Στις προσομοιώσεις σας,υποθέστε ότι η πηγή τάσης εισόδου vsig έχει αντίσταση εξόδου 50 . Για τις R1 και R2

χρησιμοποιήστε τιμές βασιζόμενες στους προηγούμενους υπολογισμούς σας.

 Απεικονίστε τις κυματομορφές εισόδου και εξόδου. Πόση είναι η DC τάση στοναναστρέφοντα ακροδέκτη του τελεστικού ενισχυτή;

 Πόσο κέρδος τάσης δίνει η προσομοίωση των κυκλωμάτων;

ΜΕΡΟΣ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 Συναρμολογήστε το κύκλωμα που πρόκειται να έχει κέρδος Av = –10 V/V σε μία πλακέτα
κατασκευής κυκλωμάτων. Μην συμπεριλάβετε την αντίσταση εξόδου (50 ) της vsig.

 Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πολύμετρο, μετρήστε την DC τάση στην είσοδο, στην έξοδο
και στον αναστρέφοντα ακροδέκτη, αφήνοντας την είσοδο συνδεδεμένη στη γείωση.

 Χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια συναρτήσεων, παρέχετε ένα ημιτονοειδές σήμα 1 kHz 50
mVpk–pk στην είσοδο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο, παρατηρήστε τηνκυματομορφή της τάσης εξόδου.

 Χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό, παρέχετε DC είσοδο στο κύκλωμα, σε βήματα αύξησης
0.1 V, για εύρος τιμών από –1 V έως +1 V. Καταγράψτε τις τιμές της τάσης εξόδου vO και
δημιουργήστε μία γραφική παράσταση με τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας.

 Επαναλάβετε τις μετρήσεις για το κύκλωμα με κέρδος Av = –100 V/V, αλλά αυτή τη φορά
ρυθμίζοντας την DC είσοδο που παρέχετε στο κύκλωμα σε βήματα αύξησης 0.01 V, γιαεύρος τιμών –0.1 V έως +0.1 V.

 Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πολύμετρο, μετρήστε όλες τις αντιστάσεις με ακρίβειατριών δεκαδικών ψηφίων.
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ΜΕΡΟΣ 3: ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 Και για τα δύο κυκλώματα, υπολογίστε τα κέρδη τάσης βάσει των μετρήσεων που λάβατε.
Αιτιολογήστε τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των πειραματικών τιμών, των
προσομοιώσεων και της ανάλυσης με μολύβι και χαρτί.

 Υπολογίστε εκ νέου το θεωρητικό κέρδος για κάθε κύκλωμα χρησιμοποιώντας τις
μετρηθείσες τιμές αντιστάσεων. Οι νέες υπολογισθείσες τιμές βρίσκονται πλησιέστερα στιςτιμές κέρδους που προέκυψαν από τις μετρήσεις;

ΜΕΡΟΣ 4 [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 Στο υπό μέτρηση κύκλωμα, αυξήστε βαθμιαία τη συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματοςεισόδου μέχρι το πλάτος της εξόδου να φτάσει περίπου στο 70% της τιμής που είχε στιςχαμηλότερες συχνότητες. Σε ποια συχνότητα συμβαίνει αυτό; Η συχνότητα αυτήαντιπροσωπεύει τη συχνότητα 3-dB του κυκλώματος.

 Στο υπό μέτρηση κύκλωμα, αυξήστε βαθμιαία το πλάτος του ημιτονοειδούς σήματοςεισόδου μέχρι η έξοδος να αρχίσει να παραμορφώνεται. Σε ποια τιμή πλάτους αρχίζει νασυμβαίνει αυτό; Μπορείτε να εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο;



     

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2.2 

Συνδεσμολογία μη-Αναστρέφοντος Τελεστικού Ενισχυτή  
(Ενότητα 2.3, σελ. 73 του βιβλίου Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Sedra/Smith) 

ΣΤΟΧΟΙ: 
Μελέτη ενός τελεστικού ενισχυτή και ενός κυκλώματος ενισχυτή μη-αναστρέφουσας 
συνδεσμολογίας μέσω των ακόλουθων βημάτων: 

 Ανάλυση του βασικού κυκλώματος και επιλογή κατάλληλων αντιστάσεων ώστε ναικανοποιούνται οι προδιαγραφές σχεδίασης για το κέρδος τάσης.

 Προσομοίωση των κυκλωμάτων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά της θεωρητικήςανάλυσης.

 Φυσική υλοποίηση του κυκλώματος στο εργαστήριο, λήψη μετρήσεων και σύγκριση τηςαπόδοσής τους με τις θεωρητικά προβλεπόμενες τιμές και τα αποτελέσματα τηςπροσομοίωσης.

ΥΛΙΚΑ: 

 Εργαστηριακός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένης πλακέτας κατασκευής κυκλωμάτων
 1 τελεστικός ενισχυτής τύπου 741 (με το φυλλάδιο δεδομένων του)

 Καλώδια και αντιστάσεις διάφορων μεγεθών
ΜΕΡΟΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Θεωρήστε το κύκλωμα που απεικονίζεται στο σχήμα Ε2.2: 

ΣΧΗΜΑ Ε2.2: Κύκλωμα μη-αναστρέφοντος ενισχυτή.  

ΣΧΗΜΑ Ε2.2: Κύκλωμα μη-
αναστρέφοντος ενισχυτή. 
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Σχεδιάστε το κύκλωμα του σχήματος Ε2.2 με τρόπο ώστε να αποδίδει κέρδος Av = 11 V/V. Υποθέστε ότι το σήμα εισόδου vsig είναι μία κυματομορφή με πλάτος 50 mVpk–pk. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσίες V+ = –V– = 15 V. 

Υπολογισμοί με μολύβι και χαρτί 
 Σχεδιάστε το κύκλωμα στο έντυπο εργαστηρίου, φροντίζοντας να χαρακτηρίσετε με ακρίβεια

τους ακροδέκτες του τελεστικού ενισχυτή.

 Ποιες τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τις αντιστάσεις R1 και R2, προκειμένου το
κύκλωμα να ικανοποιεί την προδιαγραφή για το κέρδος; Έχουν δοθεί όλες οι παράμετροι που
απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος; Εάν όχι, ποια επιπλέον δεδομένα απαιτούνται;

Προσομοίωση 
 Προσομοιώστε το κύκλωμά σας χρησιμοποιώντας ως είσοδο ένα ημιτονοειδές σήμα vsig, 50

mVpk–pk 1 kHz. Κατά την προσομοίωση, υποθέστε ότι η πηγή τάσης εισόδου vsig έχειαντίσταση εξόδου ίση με 50 . Χρησιμοποιήστε κατάλληλες τιμές για τις R1 και R2,βασιζόμενοι στους προηγούμενους υπολογισμούς σας.

 Απεικονίστε τις κυματομορφές εισόδου και εξόδου. Πόση είναι η DC τάση στοναναστρέφοντα ακροδέκτη του τελεστικού ενισχυτή;

 Πόσο είναι το κέρδος που εμφανίζει το κύκλωμά σας;

ΜΕΡΟΣ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 Συναρμολογήστε το κύκλωμα στην πλακέτα κατασκευής κυκλωμάτων. Μην συμπεριλάβετε
την αντίσταση εξόδου της vsig (50 ).

 Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πολύμετρο, μετρήστε τις DC τάσεις στην είσοδο, στην έξοδο
και στον αναστρέφοντα ακροδέκτη του τελεστικού, αφήνοντας την είσοδο συνδεδεμένη
στη γείωση.

 Χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια συναρτήσεων, παρέχετε ένα ημιτονοειδές σήμα 1 kHz 50
mVpk–pk στην είσοδο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας έναν παλμογράφο, παρατηρήστε τηνκυματομορφή της τάσης εξόδου.

 Χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό, παρέχετε DC είσοδο στο κύκλωμα, σε βήματα αύξησης
0.1 V, για εύρος τιμών από –1 V έως 1 V. Καταγράψτε τις τιμές της τάσης εξόδου vO και
δημιουργήστε μία γραφική παράσταση με τα αποτελέσματα των μετρήσεών σας.

 Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό πολύμετρο, μετρήστε όλες τις αντιστάσεις με ακρίβειατριών δεκαδικών ψηφίων.

ΜΕΡΟΣ 3: ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 Υπολογίστε το κέρδος τάσης του κυκλώματος βάσει των μετρήσεών σας. Αιτιολογήστε τυχόνδιαφορές που προκύπτουν μεταξύ των πειραματικών τιμών, της προσομοίωσης και τηςανάλυσης με μολύβι και χαρτί.
 Υπολογίστε εκ νέου το θεωρητικό κέρδος του κυκλώματος, χρησιμοποιώντας τιςμετρηθείσες τιμές των αντιστάσεων. Το νέο αποτέλεσμα βρίσκεται πλησιέστερα στο

μετρούμενο κέρδος;
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ΜΕΡΟΣ 4 [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 Στο υπό μέτρηση κύκλωμα, αυξήστε βαθμιαία τη συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματοςεισόδου μέχρι το πλάτος της εξόδου να είναι περίπου 70% της τιμής που είχε στιςχαμηλότερες συχνότητες. Σε ποια συχνότητα συμβαίνει αυτό; Η συχνότητα αυτήαντιπροσωπεύει τη συχνότητα 3-dB του κυκλώματος.

 Στο υπό μέτρηση κύκλωμα, αυξήστε βαθμιαία το πλάτος του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου
μέχρι η έξοδος να αρχίσει να παραμορφώνεται. Σε ποια τιμή πλάτους αρχίζει να συμβαίνειαυτό; Μπορείτε να εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο;
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