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M-1107A - AMPLIFICADOR OPERACIONAL

1.  Introdução

A unidade que passaremos a chamar de maleta será a base onde será colocada a placa 
M-1107A na qual serão montados os circuitos.

A foto a seguir mostra a placa M-1107A  na qual serão montados  as experiências.
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2. Experiência 01: Amplifi cador Inversor

2.1. Objetivos

1. Verifi car o funcionamento do amplifi cador inversor em CC e em CA.
2. Verifi car a defasagem produzida pelo amplifi cador inversor.
3. Medir o ganho de um amplifi cador inversor.

2.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

2.3. Introdução Teórica

O amplifi cador operacional é caracterizado por ter um altíssimo ganho em malha aber-
ta, necessitando de realimentação negativa nas aplicações lineares (saída proporcional á  
entrada). A fi gura a seguir mostra o símbolo do amplifi cador operacional e o seu modelo 
simplifi cado.

O amplifi cador inversor é um dos circuitos básicos lineares

Figura 1: Amplifi cador operacional ( a ) símbolo ( b ) circuito equivalente

Na fi gura 1b temos três dos principais parâmetros de um AO:
Ri é a resistência de entrada em malha aberta (sem realimentação)
Av é o ganho em malha aberta
Ro é a resistência de saída em malha aberta.

2.3.1. A Realimentação Negativa

É obtida conectando a saída à entrada inversora (caso a saída estivesse conectada com a 
entrada não inversora a realimentação seria positiva).
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Todos os amplifi cadores com AO obrigatoriamente terão realimentação negativa . A reali-
mentação negativa confere aos amplifi cadores algumas características interessantes tais 
como: estabilidade do ganho, aumento na largura de faixa, diminuição na distorção e modi-
fi cação na impedância de entrada e saída.

2.3.2. O Amplifi cador Inversor

É obtido usando-se duas resistências, R1 e R2, como na fi gura 2. Observar que a realimen-
tação negativa é caracterizada pela conexão entre a saída e a entrada inversora através 
de R2. 

Figura 2: Amplifi cador inversor

O ganho de tensão realimentado, Avf, do circuito da fi gura 2 é dado por:

O sinal de menos signifi ca que a saída Vs está defasada de 180° em relação a Ve, isto é, 
se a entrada é positiva a saída será negativa e vice versa. Se a entrada é senoidal a saída 
será invertida conforme fi gura 3.
A resistência de entrada do circuito da fi gura 2 vale R1.

Figura 3: defasagem entre a entrada (Ve) e a saída (Vs) em um amplifi cador inversor de 
ganho 10
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2.4. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura 4 na placa M-1107A conforme layout da fi gura 5. Calcule o ga-
nho do circuito e anote na tabela 1

Obs: A alimentação (+VCC e –VCC ) do CI deve ser feita.

Figura 4: Amplifi cador inversor

2. Ajuste o gerador de funções da maleta, fi gura 5, em 1Vpp/senoidal/1KHz e nível de offset 
nulo. Essa será a entrada do circuito (Ve). Use o osciloscópio para ajustar a freqüência e a 
amplitude. Ligue o gerador de funções conforme layout da fi gura 6. 
Obs: o valor da freqüência não precisa ser exatamente igual a 1KHz mas a amplitude é 
importante ajustar com a maior precisão possível.

Figura 5: Gerador de funções
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Figura 6: Layout do circuito da fi gura 4 na placa M-1107A.

3. Anote as formas de onda de entrada (Ve) e saída (Vs). Anote a amplitude medida de pico 
a pico na saída na tabela 1 e calcule o ganho por:

________________

Tabela 1: Valores medidos e calculados do ganho

Ganho Calculado Vspp(V) Ganho Medido

Obs: quadriculado para anotar as formas de onda.
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4. Comente os resultados do item 2 e 3.
R: ______________________________________________________________________

5. Aumente a entrada até a saída saturar. A saturação ocorre primeiramente em um valor 
positivo ou negativo? Em modulo qual é maior?
R: ______________________________________________________________________

6. Substitua a fonte alternada por uma fonte continua e para todos os valores de tensão da 
tabela 2 calcule e meça a saída.

Figura 7: Amplifi cador inversor em CC ( a ) esquemático ( b ) layout na placa M-1107A.

Tabela 2: Valores medidos e calculados da saída em CC

Ve(V) Vs(V) - calculado Vs(V) - medido

0,5

-0,5

-2

2
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Obs: Para obter uma tensão negativa inverta as ligações nos bornes.

Figura 8: medindo tensão ( a ) positiva ( b ) negativa ( c ) aplicando tensão negativa no 
circuito

7. A tensão de saturação é máxima saída possível (positiva e negativa) para uma dada ali-
mentação. Anote esses valores:

__________      ___________

8. Baseado nas medidas efetuadas e nas observações, escreva as suas conclusões.
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3. Experiência 02: Amplifi cador Não Inversor - Buffer

3.1. Objetivos

1. Verifi car o funcionamento do amplifi cador não inversor em CC e em CA.
2. Verifi car que a saída e a entrada estão em fase em um amplifi cador não inversor.
3. Medir o ganho de um amplifi cador não inversor.
4. Verifi car o funcionamento do buffer.
5. Medir o ganho do buffer.

3.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

3.3. Introdução Teórica

O amplifi cador não inversor, como o nome mesmo diz, é um amplifi cador no qual a tensão 
de saída (Vs) está em fase com tensão de entrada (Ve). A fi gura 1 mostra o circuito básico.

Figura 1: Amplifi cador não inversor.

Observar que a realimentação continua a ser negativa, mas a tensão de entrada é aplicada 
agora na entrada não inversora, desta forma a saída estará em fase com a entrada. O ga-
nho de tensão realimentado, Avf, do circuito da fi gura 1 é dado por:

O ganho sendo positivo signifi ca que, se a entrada é positiva, a saída será positiva e, se a 
entrada é negativa, a saída será negativa. Caso a entrada seja senoidal a saída também 
será senoidal, fi gura 2.
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Figura 2: Formas de onda de entrada (Ve) e de saída (Vs).

O Buffer é circuito derivado do amplifi cador não inversor e tem como características o ga-
nho unitário, a altíssima resistência de entrada e a de saída muito baixa. O Buffer é usado 
para isolar circuitos.

Figura 3: Seguidor de tensão – Buffer.

O Buffer é o amplifi cador não inversor onde R1 é infi nito e R2 é zero, desta forma
substituindo na expressão ( 1 ) resulta:

Ou por observação do circuito também chegamos à mesma conclusão.

3.4 Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura 4 na placa M-1107A conforme layout da fi gura 5. Calcule o ga-
nho do amplifi cador e anote na tabela 1.
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Figura 4: amplifi cador não inversor.

2. Ajuste o gerador de funções da maleta, em 2Vpp/senoidal/1KHz e nível de offset nulo. 
Essa será a entrada do circuito (Ve). Use o osciloscópio para ajustar a freqüência e a am-
plitude. Ligue o gerador de funções conforme layout da fi gura 5. 
Obs: o valor da freqüência não precisa ser exatamente igual a 1KHz mas a amplitude é im-
portante ajustar com a maior precisão possível. Use o quadriculado para anotar as formas 
de onda.

Figura 5: Layout do circuito da fi gura 4 na placa M-1107A.

3. Anote as formas de onda de entrada (Ve) e saída (Vs). Anote a amplitude medida de pico 
a pico na saída na tabela 1.
Use o quadriculado para anotar as formas de onda.
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 _____

Tabela 1: Valores medidos e calculados do ganho

Ganho Calculado Vspp(V) Ganho Medido

4. Substitua a fonte alternada por uma fonte continua e para cada um dos valores de tensão 
de entrada (Ve) da tabela 2, calcule e meça a saída.
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Figura 6: Amplifi cador não inversor em CC ( a ) esquemático ( b ) layout na placa M-1107A

Tabela 2: Valores medidos e calculados da saída em CC

Ve(V) Vs(V)-calculado Vs(V) - medido

0,5

-0,5

-2

2

5. Monte o circuito a seguir na placa M-1107A. Ajuste o gerador de funções (Ve) em 2Vpp/
senoidal/1KHz. Com o ganho vertical dos dois canais em 1V/Div, anote as formas de onda 
da entrada e saída e determine o ganho por:
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Figura 7: Seguidor de tensão (Buffer) ( a ) esquemático ( b ) layout 

 ____

Obs: quadriculado para anotar as formas de onda.

6. Baseado nas medidas efetuadas e nas observações, escreva as suas conclusões.
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4. Experiência 03: Amplifi cador Somador Inversor

4.1. Objetivos

1. Verifi car o funcionamento do amplifi cador somador inversor em CC e em CA .
2. Verifi car experimentalmente a relação matemática entre saída e entradas.

4.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

4.3. Introdução Teórica

O circuito é derivado do amplifi cador inversor e é um dos circuitos que justifi cam o nome 
de amplifi cador operacional. A fi gura 1 é o circuito básico no qual todas as resistências são 
diferentes.
É importante notar que as tensões de entrada podem ser alternadas ou continuas, e em 
qualquer instante o circuito soma e inverte todas as tensões de entrada.

Figura 1: Amplifi cador somador inversor

A expressão que relaciona as entradas (V1,V2,V3) com a saída (Vs) é:

Se a resistências de entradas forem iguais (R1=R2=R3=R) a expressão fi ca reduzida a:
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E se Rf=R o circuito efetuará a soma invertida, isto é:

Por exemplo, consideremos o circuito a seguir. Qual a indicação do voltímetro na saída?

Figura 2: Amplifi cador somador inversor – Exemplo 1

As entradas são 1V, 1,5V e -4V e como as resistências são todas iguais a expressão a ser 
usada é a (3) resultando:
Vs= - (1V + 1,5V +( -4V))= 1,5V

Consideremos um exemplo com tensão alternada. Na fi gura 3 uma das entradas é senoidal 
e de amplitude 2V de pico e na outra a tensão é continua 4V. Para a analise é necessário 
um osciloscópio no qual serão mostradas as formas de onda.

Figura 3: Amplifi cador somador inversor – Exemplo 2

Obs: Se um dos canais está aterrado não há necessidade de aterrar no outro

A forma de onda de saída para o circuito da fi gura 3 está indicado na fi gura 4. Observar a 
posição do zero. No osciloscópio o zero é estabelecido colocando-se a chave de entrada 
inicialmente em GND, posicionando o traço, e em seguida colocando a chave em AC.
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Figura 4: Forma de onda na saída exemplo 2

4.4. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura 5 na placa M-1107A conforme layout da fi gura 6 e para um dos 
valores de tensão de entrada (Ve) indicados na tabela 1 calcule e meça a tensão na saída 
(Vs).

Figura 5: amplifi cador somador ( a ) esquemático ( b ) layout na placa M-1107A.
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Tabela 1: Valores calculados e medidos – circuito da fi gura 5

Ve1(V) Ve2(V) Vs(V) - Calculado Vs(V) - Medido

2 3

-2 -3

2 -3

-2 3

Obs: Ajuste, com o multímetro digital, com a maior precisão que for possível os valores da 
tabela 1.

Para obter uma tensão negativa simplesmente inverta os fi os ligados nas entradas, veja 
uma das combinações na fi gura 6 a seguir.

Figura 6: Amplifi cador somador inversor com Ve1=2V e Ve2= -3V.

2. Monte o circuito da fi gura 7a considerando que a entrada 1 é uma tensão senoidal de 
4Vpp/senoidal/1KHz e a entrada 2 é uma tensão continua de 4V. Use o quadriculado para 
anotar as formas de onda.
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Figura 7: amplifi cador somador inversor com entrada CC e CA ( a ) esquemático ( b ) 
layout na placa M-1107A.

3. Anote a forma de onda da saída indicando os principais valores de tensão.
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4. Repita o item 2 invertendo a tensão CC, isto é, Ve2=-4V. Anote a forma de onda na saída.

OBS: Note que as ondas do item 3 e 4 devem ter a mesma referência no canal 2.

5. Baseado nas medidas efetuadas e nas observações, escreva as suas conclusões.
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5. Experiência 04: Amplifi cador Diferencial

5.1. Objetivos

1. Verifi car o funcionamento do amplifi cador diferencial em CC e em CA
2. Determinar experimentalmente o ganho diferencial e o ganho em modo comum.
3. Verifi car experimentalmente a relação matemática entre saída e entradas.

5.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

5.3. Introdução Teórica

É um circuito derivado do inversor e do não inversor e aceita somente duas entradas.

Figura 1: Amplifi cador diferencial

A relação entra a saída e as entradas no circuito da fi gura 1 é dada por:

Na expressão acima  é o ganho diferencial do amplifi cador.

Se as resistências são iguais a expressão 1 fi ca simplifi cada resultando:
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Então nessas condições o circuito executa a operação de subtração. Agora você sabe 
porque o CI chama-se amplifi cador operacional. Se as entradas são iguais Ve1=Ve2=VC 
= sinal em modo comum, a saída teoricamente é nula, mas na prática nessas condições 
haverá uma pequena saída porque o AO não é ideal.

Figura 2: Amplifi cador diferencial com entradas em modo comum.

Defi ne-se o ganho em modo comum, AC:

Onde VC é o sinal em modo comum aplicado em ambas as entradas e VS a saída nessas
condições. Uma fi gura de mérito do amplifi cador operacional é a de Razão de Rejeição em 
Modo Comum (RRMC) dá uma medida do quanto um sinal em modo comum é rejeitado.

Existem amplifi cadores diferenciais que são usados em instrumentação para medir grande-
zas físicas tais como temperatura, pressão, deslocamento, etc, são chamados de amplifi -
cadores de instrumentação.

Exemplo1: Calcular a tensão na saída do circuito da fi gura 3.

Figura 3: Amplifi cador diferencial – exemplo 1
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O ganho diferencial (Ad) do circuito vale 10, o sinal diferença 0,5V e portanto a tensão de 
saída valerá:
Vs=Ad. (Ve2-Ve1)=10.0,5=5V

5.4. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura 3 de acordo com o layout da fi gura 4, e para todas as tensões 
das entradas, da tabela 1, calcule e meça a saída. Anote os valores na tabela 1. As tensões 
são obtidas das duas fontes ajustáveis.

Figura 4: Layout na placa M – 1107A do circuito da fi gura 2.

Ve1(V) Ve2(V) Vs(V) - Calculado Vs(V) - Medido

4 4,5

4,5 4,5

4 4

2. Ajuste o gerador de funções em 1Vpp/senoidal/1KHz e conecte-o a entrada Ve2 confor-
me fi gura 4. Anote o valor da saída de pico a pico em seguida calcule o ganho diferencial. 
Observar que o sinal diferença (Ve2-Ve1) é igual a Ve2 já que Ve1=0.
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Figura 5: Amplifi cador diferencial em CA – Medindo o ganho diferencial

Obs: Use o quadriculado para anotar as formas de onda.

  ________         _________
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3. Ajuste o gerador de funções em 4Vpp e conecte-o às entradas do amplifi cador conforme 
fi gura a seguir. Meça a saída de pico a pico e anote. 

Figura 6: Amplifi cador diferencial em modo comum – Medida do ganho em modo comum

 _______     ________
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4. Calcule a RRMC

 __________

5. Baseado nas medidas efetuadas e nas observações, escreva as suas conclusões.
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6. Experiência 05: Integrador - Diferenciador

6.1. Objetivos

1. Verifi car que o circuito integrador se comporta como amplifi cador ou integrador depen-
dendo da freqüência de operação.
2. Levantar a curva de resposta em freqüência do circuito.
3. Verifi car que o circuito diferenciador se comporta como amplifi cador ou integrador depen-
dendo da freqüência de operação.
4. Levantar a curva de resposta em freqüência do circuito.

6.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

6.3.Introdução Teórica

No circuito integrador a tensão de saída (Vs) é proporcional à integral da tensão de entrada
(Ve).

Figura 1: Circuito integrador

A tensão de saída é dada por:

Obs: Se você não conhece o que é integral, procure entender que o circuito tem como uma 
das fi nalidades provocar modifi cações em uma forma de onda (Por exemplo, converter uma 
onda quadrada em onda triangular).
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Na prática o circuito da fi gura 1 é afetado pela tensão de offset de entrada (Vio) fazendo o 
AO saturar com +VCC ou –VCC , isto porque em CC não existindo realimentação negativa 
(o capacitor é circuito aberto em CC) o ganho será muito alto (por exemplo 105) fazendo o 
AO saturar com tensões de entrada tão baixas como 2mV (Vio). 
A solução é colocar um resistor, RP, em paralelo com C, desta forma limitando o ganho a 
RP/R em CC, fi gura 2.
O circuito, porém só será integrador para freqüência muito acima da freqüência de corte do 
circuito a qual é dada por:

Figura 2: Circuito integrador prático.

Abaixo da freqüência de corte o circuito se comporta como amplifi cador inversor de ganho 
dados por –RP/R. A fi gura 3 mostra a curva de resposta em freqüência do circuito da fi gura 
2 para R=1K Rp=10K C=0,01μF.

]
Figura 3: Curva de resposta em freqüência para circuito da fi gura 2 com R=1K Rp=10K 

C=0,01μF
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A freqüência de corte do circuito com os valores especifi cados é de:

Em freqüências muito acima da freqüência de corte o circuito é integrador, então se a entra-
da for uma onda quadrada a saída será triangular. A fi gura 4 a seguir mostra a saída quando 
a entrada é quadrada e de 20KHz.

Figura 4: Formas de onda de entrada e saída do circuito integrador para uma freqüência 
muito maior que a de corte

Observar na fi gura 4 que a inclinação é positiva durante o intervalo de tempo que a entrada 
é - 5V, e tem inclinação negativa quando a entrada é 5V. Isso deve ao fato do circuito ser
inversor (sinal de menos na equação 1). 
Se a entrada tiver freqüência bem abaixo da freqüência de corte a saída será aproximada-
mente uma onda quadrada com amplitude 10V e invertida, fi gura 5.

Figura 5: Formas de onda de entrada e saída do circuito integrador para uma freqüência 
muito menor que a de corte
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Um diferenciador tem uma saída proporcional à derivada da tensão de entrada, fi gura 6.

Figura 6: Circuito diferenciador

A tensão na saída (Vs) do circuito da fi gura 6 é dada por:

Na prática o circuito da fi gura 6 é afetado pela alta freqüência, principalmente devido à ruí-
dos, provocando picos de saturação (não esqueça que XC =1/(2.  .f.C ).
A solução é limitar o ganho nas altas freqüências colocando em série com C um resistor RS. 
Este resistor porém introduz uma freqüência de corte e desta forma o circuito só funciona-
rá como diferenciador para freqüências muito abaixo desta freqüência. A fi gura 7 a seguir 
mostra o circuito pratico. 
A freqüência de corte é calculada por:

Acima da freqüência de corte o circuito se comporta como amplifi cador inversor de ganho 
dados por –R/Rs. A fi gura 8 mostra a curva de resposta em freqüência do circuito da fi gura 
7 para R=10K Rs=1K C=0,1μF e cuja freqüência de corte vale:

Figura 7: Circuito diferenciador prático
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Figura 8: Curva de resposta em freqüência para circuito da fi gura 2 com R=1K Rp=10K 
C=0,01μF

A freqüência de corte do circuito com os valores especifi cados é de:

Muito acima da freqüência de corte o circuito se comporta como amplifi cador inversor de 
ganho dado por R/Rs, então se a entrada for uma onda quadrada a saída será uma onda 
quadrada invertida e amplifi cada. Se a freqüência da onda quadrada for muito menor que a 
freqüência de corte, a saída serão pulsos de curta duração na subida e na descida da onda 
quadrada. A fi gura 9 a seguir mostra a saída quando a entrada é quadrada e de 100Hz.

Figura 9: Formas de onda de entrada e saída do circuito diferenciador para uma freqüên-
cia muito menor que a de corte
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6.4. Procedimento Experimental

1. Calcule a freqüência de corte do circuito da fi gura 10a.

fc = ________

2. Monte o circuito da fi gura 10a usando o layout da fi gura 10b, ajustando a entrada (Ve) em 
onda quadrada, 0,4Vpp, 2KHz. Anote as formas de onda da entrada e saída.
Use o quadriculado para anotar as formas de onda.

Figura 10: Integrador ( a ) circuito ( b ) layout na placa
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3. Repita o item 2 para a freqüência de 50Hz.

4. Calcule a freqüência de corte do circuito da fi gura 11a.

fc= ___________



35

5. Monte o circuito da fi gura 11a usando o layout da fi gura 11b, ajustando a entrada (Ve) em 
onda quadrada, 0,4Vpp, 100Hz. Anote as formas de onda da entrada e saída.

Figura 11: Diferenciador ( a ) circuito ( b ) layout
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6. Repita o item 5 para a freqüência de 5KHz.

7. Baseado nas medidas efetuadas e nas observações, escreva as suas conclusões.
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7. Experiência 06: Circuitos Comparadores

7.1. Objetivos

1. Compreender como funcionam os circuitos comparadores de zero e de nível.
2. Verifi car as formas de onda na saída dos comparadores.

7.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais
1 Multímetro digital

7.3. Introdução Teórica

Devido ao altíssimo ganho, quando em malha aberta, qualquer tensão ao ser aplicada entre 
as entradas, por menor que seja, leva o AO à saturação. Na fi gura 1 vemos a curva carac-
terística de transferência (VsxVe) típica de um AO, em malha aberta (sem realimentação). 
Esse gráfi co notamos que para o AO saturar basta uma tensão da ordem de 0,1mV em uma 
das entradas.

Figura 1: Curva característica em malha aberta

No gráfi co da fi gura 1 o ganho em malha aberta vale:
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Quanto maior o ganho, maior a inclinação do gráfi co. No caso ideal, ganho infi nito, a incli-
nação do gráfi co é vertical, na pratica o que temos é uma situação onde os valores usados 
são tais que os valores de tensão podem ser considerados desprezíveis.

O fato do ganho ser muito alto é usado para construir circuitos comparadores onde uma 
tensão de referencia é usada para ser comparada com a tensão de entrada, se a entrada 
for maior que a referencia em 0,1mV a saída satura (positivamente ou negativamente), se 
a entrada for menor que a referencia a saturação é contraria (negativamente ou positiva-
mente ).

7.3.1. Comparador de Zero Não Inversor

Neste caso a tensão de entrada é comparada com zero e como a tensão de entrada é 
aplicada na entrada não inversora a saída estará em fase com a entrada, isto é, se Ve>0 a 
saída satura positivamente.

Figura 2: Comparador de zero não inversor ( a ) circuito ( b ) curva característica de trans-
ferência

7.3.2. Comparador de Zero Inversor

A tensão de entrada é comparada com zero e como a tensão de entrada é aplicada na en-
trada inversora a saída estará em invertida em relação a entrada, isto é, se Ve>0 a saída 
satura negativamente.

Figura 3: Comparador de zero inversor ( a ) circuito ( b ) curva característica de transfe-
rência
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7.3.3. Comparador de Nível Inversor

Neste caso a entrada é comparada com uma tensão diferente de zero, e como a entrada 
é aplicada na entrada inversora a saída estará invertida em relação à entrada, isto é, se  
e>VR a saída saturará negativamente.

Figura 4: Comparador de nível inversor ( a ) circuito ( b ) curva característica de transfe-
rência

7.3.4. Comparador de Nível Não Inversor

A entrada é comparada com uma tensão diferente de zero, e como a entrada é aplicada na 
entrada não inversora a saída estará fase com entrada, isto é, se Ve>VR a saída saturará 
positivamente.

Figura 5: Comparador de nível não inversor ( a ) circuito ( b ) curva característica de trans-
ferência

7.4 Procedimento Experimental

1. Monte o circuito da fi gura 6a, conforme layout da fi gura 6b. Ajuste o gerador de funções 
em 4Vpp/senoidal/1KHz e anote as formas de onda de entrada e saída usando um oscilos-
cópio de dois canais. Use o quadriculado para anotar as formas de onda.
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Figura 6: Comparador de zero inversor ( a ) circuito ( b ) layout de montagem
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2. Monte o circuito da fi gura 7a, conforme layout da fi gura 7b. Ajuste o gerador de funções 
em 4Vpp/senoidal/1KHz e anote as formas de onda de entrada e saída usando um oscilos-
cópio de dois canais.

Figura 7: Comparador de zero não inversor ( a ) circuito ( b ) layout de montagem.
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3. Monte o circuito da fi gura 8a, conforme layout da fi gura 8b. Meça a tensão na entrada 
inversora e anote como VR.

VR=_________

4. Ligue a entrada não inversora na fonte CC ajustável. Varie a tensão a partir do valor 
mínimo observando o comportamento do LED ligado na saída. Anote o valor de tensão 
na entrada não inversora que provoca a transição do LED de apagado para aceso ou vice 
versa. Anote esse valor como UT.

Figura 8: Comparador de nível ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

U
T
= __________

5. Comente os resultados obtidos em 3.

6. Monte o circuito da fi gura 9a, conforme layout da fi gura 9b. Meça a tensão na
entrada inversora e anote como VR.

VR= __________
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Figura 9: Comparador de nível ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

7. Varie gradativamente o potenciômetro até a saída mudar. Anote o valor da tensão na 
entrada não inversora que provocou a mudança na saída anotando como UT.

UT=___________

8. Desconecte os terminais do potenciômetro e meça resistência que provocou a mudança. 
Anote como RT.

RT=___________

9. Baseado nas medidas e observações escreva as suas conclusões.
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8. Experiência 07: Astavel

8.1. Objetivos

1. Compreender como funciona um gerador de onda quadrada com amplifi cador operacio-
nal.
2. Analisar as formas de onda do oscilador astavel, comparando com os valores teóricos.

8.2. Material Usado

1 Multímetro digital
1 Osciloscópio dois canais
1 Matriz de pontos
1 Placa M-1107A

8.3. Introdução Teórica

O astavel é um circuito gerador de onda quadrada, fi gura 1, cujo funcionamento é baseado 
na comparação da tensão na entrada inversora (tensão no capacitor, VC) com a tensão na 
entrada não inversora (tensão realimentada da saída, VR). A tensão de referência é uma 
parcela da tensão de saída sendo calculada por:

Figura 1: Circuito astavel

Na fi gura 1 se VC > .VS a saída será igual a -VCC, e se VC < .VS a saída será -VCC.
O capacitor tende a se carregar sempre com a tensão da saída, desta forma se a saída é 
+Vcc é porque VC< .VS e C se carrega até atingir .VS e nesse instante a saída muda para – 
Vcc. A partir desse instante o capacitor começa a se descarregar e depois se carregar com 
tensão negativa tendendo para –Vcc. Quando a tensão em C atingir - .VS a saída muda  
para +Vcc e o processo se repete novamente. A fi gura 2 mostra o comportamento da carga 
do capacitor quando a saída é ora +VCC ora –VCC. A fi gura 3 mostra as formas de onda 
no capacitor e na saída.
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Figura 2: Capacitor se carregando quando a saída é ( a ) +VCC ( b ) -VCC

Figura 3: Formas de onda da tensão na saída (VS) e no capacitor (VC)

O período das oscilações pode ser calculado por:

8.4. Procedimento Experimental

1. Calcule o período e a freqüência de oscilação do astavel da fi gura 7a.

T(calculado)=__________      f (calculado) = ___________

2. Monte o circuito da fi gura 7a usando o layout da fi gura 7b. Anote as formas de onda na 
saída e no capacitor anotando o período das oscilações. Se dispuser de um frequencimetro 
meça a freqüência de oscilação.Use o quadriculado para anotar as formas de onda.

T(medido)=___________        f (medida) = ____________
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Figura 7: ( a ) circuito esquemático do astavel ( b ) layout na placa M-1107A
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3. Troque o capacitor por um de 220nF (C2) e repita os itens de 1 a 2.

T(calculado)=____________     f (calculado) = ___________

T(medido)=_____________     f (medida) = ____________

4. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas efetuadas.
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9. Experiência 08: Filtro Passa Baixas

9.1. Objetivos

1. Analisar o funcionamento de um FPB de primeira ordem, levantando experimentalmente 
a sua curva de resposta em freqüência.
2. Analisar o funcionamento de um FPB de segunda ordem, levantando experimentalmente 
a sua curva de resposta em freqüência.

9.2. Material Usado

1 Placa M-1107A
1 Maleta
1 Osciloscópio de dois canais

9.3. Introdução Teórica

Genericamente, fi ltros são circuitos que deixam passar só sinais de determinadas
freqüências, atenuando outras. Podemos ter os seguintes tipos de fi ltros:

• Filtros Passa Altas (FPA)
• Filtros Passa Baixas (FPB)
• Filtro Passa Faixa (FPF)
• Filtro Rejeita Faixa (FRF)

Se considerarmos o fi ltro ideal, as curvas de respostas em freqüência serão as seguintes:

Figura 1: Curva de resposta em freqüência ideal de fi ltros ( a ) passa altas ( b ) passa bai-
xas ( c ) passa faixa ( d ) rejeita faixa
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Na prática não é possível ter essas curvas devido a limitações nos elementos que consti-
tuem esses fi ltros. Os fi ltros podem ser construídos só com elementos passivos (resistores, 
indutores e capacitores) por isso mesmo são chamados de fi ltros passivos. A sua principal 
vantagem é não necessitarem de fonte de alimentação, porém são caros, volumosos, não 
produzem inclinação maior do que 20dB/década e o ganho é menor do que 1.
Os fi ltros ativos por outro lado apesar de necessitarem de alimentação externa são bastan-
te populares, pois podem ter inclinação maior do que 20dB/década. Existe uma variedade 
muito grande de tipos de fi ltros ativos (Butterworth, Chebyshev, Bessel e outros), cada um 
com uma característica.
Os fi ltros ativos se classifi cam de acordo com o numero de redes RC que possuem (ou o 
numero de pólos). Quanto maior o numero de redes RC maior a queda (atenuação). As-
sim sendo temos fi ltros com atenuação de 20dB/Década (1 pólo), 40dB/Década (2 pólos), 
60dB/Década (3 pólos), etc. 

9.3.1. Filtro Passa Baixas (FPB) de Primeira Ordem (1 polo)

A seguir, na fi gura 3, um fi ltro ativo passa baixas de um pólo. Para esse circuito a expressão 
do ganho (Vs/Ve) em função da freqüência é dada por:

 é o ganho no patamar (ganho DC)

ou em decibéis (dB)

 é a freqüência de corte
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Figura 2: Filtro passa baixas de primeira ordem (1polo)

A fi gura 3 mostra a curva de resposta em freqüência do ganho do circuito da fi gura 2. Ob-
servar os dois cursores indicando freqüência e ganho, respectivamente, no patamar e na 
freqüência de corte.

Figura 3: Curva de resposta em freqüência de um FPB de segunda ordem

No patamar o ganho vale aproximadamente 14dB e na freqüência de corte 11dB (3 dB me-
nor do que no patamar). Acima da freqüência de corte o ganho diminui à taxa de 20dB por 
década, isto é, se a freqüência aumentar de 10 vezes o ganho diminui de 10 vezes (20dB).
A fase do ganho também muda com a freqüência, muito abaixo da freqüência de corte a 
defasagem entre Vs e Ve é nula (as duas tensões estão em fase). Na freqüência de corte a 
defasagem entre Vs e Ve é -45º, sendo que a tensão de saída estará atrasada em relação   
entrada. Para freqüências muito acima da de corte essa defasagem tende para -90º.
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Figura 4: Curva de resposta em freqüência da fase do ganho do circuito da fi gura 2

9.3.2. Filtro Passa Baixas (FPB) de Segunda Ordem (2 polo)

A seguir, na fi gura 5, um fi ltro ativo passa baixas de dois pólos (queda de 40dB/década), 
sendo assim denominado por ter dois circuitos RC. A análise matemática avançada mostra 
que a resposta é a mais plana possível quando o ganho de malha fechada vale 1,586, ou 
4dB, desta forma a relação entre R1 e R2 é dada por: 

R2=0,586.R1,

se por exemplo R1 =1K então R2=0,586K = 586 Ohms (valor comercial mais próximo 560 
Ohms). 

A freqüência de corte (fc) vale:

Figura 5: Circuito fi ltro passa baixas de segunda ordem (dois pólos)
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A fi gura 6 mostra a curva de resposta em freqüência do ganho do circuito da fi gura 5. Ob-
servar os dois cursores indicando freqüência e ganho, respectivamente, no patamar e na 
freqüência de corte. No patamar o ganho vale aproximadamente 4dB e na freqüência de  
corte 1dB.

Figura 6: Filtro passa baixas de segunda ordem (dois pólos) – curva de resposta em fre-
qüência

A fi gura 7 mostra os dois cursores e dois pontos da curva separados por uma diferença de
40dB e 1 década.

Figura 7: Filtro passa baixas de segunda ordem (dois pólos) – dois pontos separados por 
uma década e 40dB
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9.4. Procedimento Experimental

1. Calcule a freqüência de corte do fi ltro da fi gura 8 e anote.

fc (calculada)= ___________

2. Monte o circuito da fi gura 8a de acordo com o layout da fi gura 8b.

3. Ligue o circuito ao gerador de funções ajustando em onda senoidal e 1Vpp (use o osci-
loscópio para ajustar a amplitude e a freqüência do sinal de entrada).

4. Para cada uma das freqüências da tabela 1 meça a amplitude de pico a pico do sinal na 
saída (Vs) determinando o ganho e anotando na tabela 1.

Figura 8: Filtro Passa Baixas de primeira ordem ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

F(Hz) 50 100 200 300 500 1k 5k 10k

Tensão de saída

Ganho

Ganho(dB)
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5. Com os dados obtidos na tabela 1 levante o gráfi co do ganho (em dB) em função da fre-
qüência usando para isso papel monolog.

6. A partir da curva de resposta em freqüência experimental, estime a freqüência de corte.

fc(experimental)= _____________

7. Calcule a freqüência de corte do fi ltro da fi gura 9.

fc (calculada)=______________

8. Monte o circuito da fi gura 9a de acordo com o layout da fi gura 9b.

9. Ligue o circuito ao gerador de funções ajustando em onda senoidal e 1Vpp. Para cada 
uma das freqüências da tabela 2 meça a amplitude de pico a pico do sinal na saída deter-
minando o ganho e anotando na tabela 2.
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Figura 9: Filtro Passa Baixas de segunda ordem ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

Tabela 2: Levantamento de dados para curva de resposta em freqüência – FPB de segunda 
ordem

F(Hz) 30 50 80 100 200 500 1k 5k

Tensão de saída

Ganho

Ganho(dB)

10. Estime a freqüência de corte.

fC(experimental)= _________

11. Calcule a freqüência de corte do fi ltro da fi gura 9.

fc (calculada)=__________

12.. Escreva as suas conclusões baseado nas medidas efetuadas.
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10. Experiência 09: Filtro Passa Altas

10.1. Objetivos

1. Analisar o funcionamento de um FPA de primeira ordem, levantando experimentalmente 
a sua curva de resposta em freqüência.
2. Analisar o funcionamento de um FPA de segunda ordem, levantando experimentalmente 
a sua curva de resposta em freqüência.

10.2. Material Usado

1 Multímetro digital
1 Osciloscópio dois canais
1 Matriz de pontos
1 Placa M-1107A

10.3. Introdução Teórica

10.3.1. Filtro Passa Altas (FPA) de Primeira Ordem (1 polo)

É obtido trocando as posições do capacitor (C) e resistor (R) no FPB. A fi gura 1 mostra um
FPA de primeira ordem com ganho no patamar igual a 5.

Figura 1: Filtro passa altas de primeira ordem (1polo)

O ganho é em função da freqüência é dado por:

  onde :

  é o ganho no patamar (altas freqüências) 
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ou em decibéis

 

A freqüência de corte é calculada por:

A fi gura 2 mostra a curva de resposta em freqüência do circuito da fi gura 1.

No gráfi co da fi gura 2 os dois cursores indicam o ganho no patamar, aproximadamente 
14dB e o ganho na freqüência de corte, aproximadamente 11dB.

10.3.2. Filtro Passa Altas (FPA) de Segunda Ordem (2 pólos)

É obtido trocando as posições do capacitor e do resistor no FPB de segunda ordem. A fi gura 
3 mostra um FPA de segunda ordem. Para uma resposta a mais plana possível o ganho no 
patamar deve valer 1,586, ou 4dB, desta forma a relação entre R1 e R2 é dada por:

R2=0,586.R1
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Figura 3: Filtro passa altas de segunda ordem (2 pólos)

A fi gura 4 mostra a curva de resposta em freqüência do ganho do circuito da fi gura 3.
Observar os dois cursores indicando freqüência e ganho, respectivamente, no patamar e 
na freqüência de corte. No patamar o ganho vale aproximadamente 4dB e na freqüência  e 
corte 1dB.

Figura 4: Filtro passa altas de segunda ordem (dois pólos) – curva de resposta em fre-
qüência
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Figura 5: Filtro passa altas de segunda ordem (dois pólos) – dois pontos separados por 
uma década e 40dB

10.4. Procedimento Experimental

1. Calcule a freqüência de corte do fi ltro da fi gura 6a.

fc (calculada)=_____________

2. Monte o circuito da fi gura 6a de acordo com o layout da fi gura 6b.

3. Ligue o circuito ao gerador de funções ajustando-o em onda senoidal e 1Vpp e para cada 
uma das freqüências da tabela 1 meça a amplitude de pico a pico do sinal na saída deter-
minando o ganho e anotando na tabela 1.
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Figura 6: Filtro Passa Altas de primeira ordem ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

F(Hz) 100 200 500 1k 3k 5k 10k 20k

Tensão de saída

Ganho

Ganho(dB)

4. Com os dados obtidos na tabela 1 levante o gráfi co do ganho (em dB) em função da
freqüência usando para isso papel monolog.

5. A partir da curva de resposta em freqüência obtida experimentalmente, determine a fre-
qüência de corte.

fc (experimental)=__________

6. Calcule a freqüência de corte do fi ltro da fi gura 7a.

fc (calculada)=___________
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7. Monte o circuito da fi gura 7a de acordo com o layout da fi gura 7b.

8. Ligue o circuito ao gerador de funções ajustando-o em onda senoidal e 1Vpp. Para cada 
uma das freqüências da tabela 2 meça a amplitude de pico a pico do sinal na saída deter-
minando o ganho e anotando na tabela 2.

Tabela 2: Levantamento de dados para curva de resposta em freqüência – FPA de segunda 
ordem

F(Hz) 100 200 500 1k 3k 5k 10k 20k

Tensão de saída

Ganho

Ganho(dB)

Figura 7: Filtro Passa Altas de segunda ordem ( a ) circuito ( b ) layout na placa M-1107A

9. Baseado nas medidas efetuadas e gráfi cos obtidos escreva as suas conclusões.
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11. Experiência 10: Características do amplifi cador operacional real

11.1. Objetivos

1. Determinar experimentalmente o produto ganho x largura de faixa do AO 741.
2. Efetuar o ajuste de offset em um circuito amplifi cador.
3. Medir o slew rate do AO 741.

11.2. Material Usado

1 Multímetro digital
1 Osciloscópio dois canais
1 Matriz de pontos
1 Placa M-1107A
1 Maleta

11.3. Introdução Teórica

Idealmente o ganho de tensão e a largura de faixa são infi nitos, mas na prática tem valores 
limitados. A fi gura 1 mostra a curva de resposta em malha aberta de um amplifi cador ope-
racional típico.

Figura 1: Curva de resposta em freqüência em malha aberta

Observações em relação ao gráfi co da fi gura 1:

• A escala de freqüência é logarítmica (escala comprimida).
• Existem duas escalas para o ganho, uma especifi cada em dB e outra logarítmica existindo 
uma relação entre ambas. A escala em dB é linear.

Do gráfi co da fi gura 1 podemos ver que o ganho em malha aberta vale 100.000 (100dB), 
fi cando constante até 10Hz. Acima de 10Hz o ganho diminui à taxa de 20dB por década, 
isto é, o ganho é atenuado de 10 vezes (20dB) cada vez que a freqüência é multiplicada por 
10. A largura de faixa (L.F) é defi nida como sendo:
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L.F= fcs – fci   onde fcs é a freqüência de corte superior e fci é a freqüência de corte inferior.

Como um AO tem acoplamento direto, amplifi ca tensão continua, então a freqüência de 
corte inferior é zero, logo a largura de faixa coincide com a freqüência de corte superior. No 
gráfi co da fi gura 1 como a freqüência faixa em malha aberta vale de 10Hz.

Um parâmetro importante de um AO é a freqüência de ganho unitário (fU). Nessa freqüên 
cia o ganho de malha aberta torna-se igual a 1. No gráfi co da fi gura 1 fU =1MHz.

Outro parâmetro importante é o produto ganho x largura de faixa (GxLF). Para qualquer 
amplifi cador é válido:
GxLF = constante, isto é, em um amplifi cador se o ganho aumentar a LF (largura de faixa) 
diminui e vice-versa.

Então para o amplifi cador operacional cuja curva é dada na fi gura 1 o produto GxLF vale 
1MHz.

11.3.1. Slew Rate

Slew Rate (SR) ou taxa de inclinação por defi nição é a máxima taxa de variação da tensão 
na saída de um AO sendo especifi cada em volts/μs. Por exemplo, seja o AO do circuito da  
fi gura 2 com SR=2V/μs. Se a entrada é uma onda quadrada que tem um tempo de subida 
e descida desprezível, amplitude 2V e pulso com duração de 3μs, a saída será uma onda 
quadrada distorcida por Slew Rate, fi gura 2d.

Figura 2: ( a ) Buffer ( b ) pulso de entrada ( c ) resposta ideal ao pulso de entrada ( d ) 
resposta real
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11.3.2. Erros de Offset – Tensão de Offset de Saída

É a tensão na saída de um AO quando a entrada é nula. São três as causas de a saída ser 
diferente de zero quando a entrada é nula.

11.3.3. Tensão de Offset de Entrada (Vio)

Imagine um amplifi cador operacional com as entradas aterradas conforme fi gura 3a. De 
acordo com o conhecimento teórico a saída deveria nula. Na pratica a saída será diferente 
de zero e a causa são os descasamentos no primeiro estágio notadamente o par diferencial 
de entrada onde os transistores deveriam ser rigorosamente iguais e não são. Por exemplo 
os transistores deveriam ter o mesmo VBE, VBE1=VBE2. Chamamos de tensão de offset 
de entrada (Vio) a tensão que deve ser aplicada a uma das entradas e que anula a saída, 
fi gura 3b. 

Figura 3: ( a ) amplifi cador operacional desbalanceado ( b ) tensão de offset de entrada 
aplicada a uma das entradas anulando a saída

11.3.4. Corrente de Polarização de Entrada (Ip)

Supondo que os transistores do par diferencial de entrada sejam iguais (VBE1=VBE2, 
b1=b2, IB1=IB2), como conseqüência na fi gura 3a a saída, Vs, será nula. Consideremos 
que esse AO é usado no amplifi cador inversor da fi gura 4. Se a entrada for zero a saída não 
será nula (não por causa da tensão de offset de entrada), a causa é a corrente que polariza 
as entradas do AO que ao passar pelo resistor (equivalente) colocado entre a entrada inver-
sora e o terra gera uma tensão a qual é amplifi cada gerando um erro na saída.
Colocando entre a entrada não-inversora e o terra um resistor de igual valor (RP=R1//R2), 
o mesmo será percorrido pela mesma corrente gerando a mesma tensão, anulando o efeito 
da tensão na outra entrada e consequentemente anulando a saída.
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Figura 4: amplifi cador inversor (a ) com entrada nula ( b ) resistência equivalente na entra-
da inversora ( c ) corrigindo erro devido corrente de polarização de entrada

11.3.5. Corrente de Offset de Entrada (Iio)

Na fi gura 4 estamos admitindo que a corrente que polariza as duas entradas são iguais 
(IB1=IB2 ). Na prática existe uma diferença entre essas duas correntes chamada de corren-
te de offset de entrada (Iio).

11.3.6. Correção da Tensão de Offset de Saída

A correção do erro da saída pode ser feita considerando terminais adequados ou através 
de circuito especifi co. O amplifi cador operacional 741 tem dois pinos, 1 e 5, que são usados 
para ligar um potenciômetro de 10K cujo cursor é ligado em –Vcc permitindo ajustar a sa-
ída, fi gura 5a. A fi gura 5b é uma alternativa quando o AO não tem os terminais adequados 
para ajuste de offset.

Figura 5: Corrigindo os erros de offset ( a ) usando terminais próprios usando a entrada 
não inversora
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11.4. Procedimento Experimental

1. Monte o circuito inversor da fi gura 6a na placa M-1107A e para cada valor de freqüência 
da tabela 1 anote o valor da saída de pico a pico (Vspp) e calcule o ganho. Ajuste a entrada 
(Ve) 1Vpp/senoidal.

Tabela 1: Obtendo dados para levantar a curva de resposta em freqüência em malha fe-
chada

F(Hz) 200 500 1k 10k 30k 50k 80k 100k

Tensão de saída

Ganho

Ganho(dB)

Figura 6: Levantando a curva de resposta em freqüência ( a ) esquemático ( b ) layout
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2. Com os dados da tabela 1 levante a curva de resposta em freqüência em papel monolog. 
A partir do gráfi co estime a freqüência de corte superior .

L.F=__________       

3. Monte o circuito da fi gura 7a de acordo com layout da fi gura 7b. Ajuste a entrada (Ve) em 
onda quadrada 4Vpp/10KHz. Anote a forma de onda da saída e meça a inclinação da saída 
( Vs/ t). Obs: para aparecer a inclinação da subida/descida mude o ganho horizontal (Time/
Div.).Use o quadriculado para anotar as formas de onda.

________                                   __________

   ___
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Figura 7: medindo o slew rate ( a ) esquemático ( b ) layout ( c ) onda quadrada com dis-
torção por slew rate

4. Monte o circuito da fi gura 8 na matriz de pontos. Anule a entrada (Ve=0) anotando o valor 
da tensão de saída nessas condições. Para isso use um voltímetro em CC na menor escala.

 _________
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Figura 8: Medindo a tensão de offset de saída ( a ) circuito ( b ) sugestão de layout

5. Monte o circuito da fi gura 9a de acordo com o layout sugerido da fi gura 9b, e com o vol-
tímetro na menor escala de tensão ajuste o potenciômetro de forma a zerar a tensão saída 
(ou chegar o mais próximo possível do zero).
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Figura 9: Anulando a tensão de offset de saída ( a ) circuito ( b ) layout sugerido

6. Baseado nas medidas efetuadas escreva as suas conclusões..
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