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Trabalho Prático no 3 Amplificadores Operacionais 

1. Objectivos 

Familiarização com as montagens básicas dos amplificadores operacionais. 

2. Material necessário 

Gerador de sinal, osciloscópio, fonte de alimentação bipolar, multímetro digital, fios condutores, 
resistências, condensadores, 1 AmpOp 741, placa de montagem. 

Note bem: O trabalho deve ser preparado antes do início da aula. Deve obviamente incluir 
todos os cálculos analíticos necessários. 

3. Experiências 

3.1. Montagens amplificadoras 
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3.1.1. 
Determine as expressões para os ganhos das duas topologias acima representadas. 

3.1.2. 
Verifique experimentalmente os resultados obtidos projectando os valores das diferentes 
resistências para os ganhos absolutos de 2 e 10 (aproximados). Use resistências na ordem das 
unidades e dezenas de kΩ. Tenha o cuidado de usar valores de amplitudes do sinal de entrada 
que não provoquem distorções na saída. Verifique o resultado com sinal sinusoidal de frequência 
10 kHz. 

3.2. Aspectos não ideais simples 

3.2.1. 
Para uma configuração inversora de ganho 10, fixe o valor do sinal na entrada por forma a medir 
na saída 15 V pico-a-pico. Mantendo o mesmo ganho e tensão de entrada, aumente a carga 
resistiva na saída até que se comece a verificar uma distorção no sinal de saída. Procure explicar 
a razão de tal facto (a consulta da folha de características do amplificador tem informação para a 
resposta). 
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3.2.2. 
Ainda para a montagem inversora de ganho 10, mas agora sem carga, varie a amplitude do sinal 
de entrada até verificar distorção. Comente o resultado. 

3.3. Montagem integradora activa 
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3.3.1. 
Para uma sinusóide com uma frequência de 5 kHz, determine os valores de erro, em amplitude e 
fase, que se comete ao considerar o esquema acima como um integrador (ideal) de Miller 
(resistência infinita em paralelo com o condensador da figura acima). 

3.3.2. 
Alimentando o circuito, quer com uma onda quadrada quer com uma onda sinusoidal, comprove 
experimentalmente que se a frequência dos sinais for acima de 5 kHz, o circuito se comporta 
muito aproximadamente como um integrador ideal afectado do factor multiplicativo -1000 
(porquê?). Observe ainda o comportamento do circuito para baixas frequências e comente os 
resultados. 

3.4. Somador 
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3.4.1. 
Determine vo em função de v1 e v2. 

3.4.2. 
Verifique o resultado anterior montando o circuito na placa. Experimente diferentes 
combinações de ganho (mais uma vez utilize resistências na ordem de grandeza dos kΩ). 
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