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O amplificador operacional (AOP ou OPAMP) é um elemento ativo

de fundamental importância. Basicamente, o amplificador operacional

é uma unidade eletrônica que se comporta como uma fonte de tensão

controlada por tensão. Ele é projetado para executar algumas

operações matemáticas quando componentes externos, como

resistores e capacitores estão conectados aos seus terminais.

Amplificador Operacional

Amplificador operacional é um elemento de circuito ativo
projetado para executar operações matemáticas de adição,
subtração, multiplicação, divisão, diferenciação e integração.

Ele é um dispositivo formado por um complexo arranjo de resistores,

transistores, capacitores e diodos.



Os AOP’s são encontrados no mercado em circuitos integrados sob

diversas formas. Uma forma muito conhecida é o Dual In-line

Package (DIP) de oito pinos.



O pino 8 não é utilizado, e os terminais 1 e 5 são de pequeno interesse

para nós. Os cinco terminais importantes são:

1. Entrada inversora, pino 2.

2. Entrada não inversora, pino 3.

3. Saída, pino 6.

4. Fonte de alimentação positiva V +, pino 7.

5. Fonte de alimentação negativaV -, pino 4.



A representação gráfica em circuitos para um AOP é um triângulo que

possui duas entradas e uma saída, nas quais as entradas são marcadas

com sinais negativos (-) e positivo (+) para especificar

respectivamente as entradas inversora e não inversora.

Como um elemento ativo, o AOP deve ser alimentado por uma fonte

de tensão. Apesar de essas serem omitidas nos diagramas de circuitos.

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC), temos



O modelo de circuito equivalente a um AOP é mostrado na Figura

abaixo. A parte referente à saída consiste em um fonte controlada por

tensão em série com a resistência de saída Ro. As resistências Ri e Ro

são, as resistências equivalentes de Thévenin vistas pelos terminais de

entrada e saída , respectivamente.

A tensão de entrada diferencial é

dada por

O AOP detecta vd e a multiplica

pelo ganho A.

A tensão de saída é então dada por

A é chamado de ganho de tensão em malha aberta.



A tabela abaixo apresenta os valores típicos de ganho de tensão A,

tensão de alimentação VCC e das resistências de entrada e saída Ri e

Ro.

O módulo da tensão de saída em um

AOP não pode exceder |VCC|. A tensão

de saída é limitada pela fonte de

alimentação. O gráfico ao lado mostra

que o AOP pode operar em três modos,

dependendo da tensão de entrada

diferencial, vd.



O conceito de realimentação é algo muito importante em circuitos

contendo AOP’s. Quando há realimentação negativa (saída ligada ao

terminal inversor) a razão entre a tensão de saída vo e a tensão

diferencial de entrada vd é chamada de ganho de malha fechada.

A Figura (a) mostra um circuito que faz uso do amplificador AOP741,

o qual possui um ganho de tensão de malha aberta de 2×105,

resistência de entrada de 2 M e resistência de saída de 50 . A

Figura (b) mostra o circuito equivalente ao amplificador.

Aplicando a LKC, obtemos vo /vd = -1,99997.



Um AOP é dito ideal se ele apresentar as seguintes características:

1. Ganho de malha aberta infinito (A  ).

2. Resistência de entrada infinita (Ri  ).

3. Resistência de saída zero (Ro  0).

Amplificador Operacional Ideal

Um amplificador operacional ideal é um amplificador com com
ganho de malha aberta infinito, resistência de entrada infinita e
resistência de saída zero.

Embora um AOP ideal forneça

apenas uma análise aproximada, a

maioria dos amplificadores modernos

possui ganhos e impedâncias de

entrada tão elevados que uma análise

aproximada já é suficiente.



No amplificador inversor, a entrada não inversora é aterrada, vi é

conectada à entrada inversora através de R1, e o resistor de

realimentação Rf é conectado entre a saída e a entrada inversora.

Amplificador Inversor

Um amplificador inversor inverte a polaridade do sinal de entrada
amplificando-a ao mesmo tempo.

Em um AOP ideal, temos v1 = v2 = 0



No amplificador não inversor, a tensão de entrada vi é conectada à

entrada não inversora, e o resistor R1 é conectado entre o terra e o

inversor.

Amplificador não Inversor

Um amplificador não inversor é um circuito com amplificador
operacional projetado para fornecer um ganho de tensão positivo.

Em um AOP ideal, temos v1 = v2 = vi

Note que se Rf = 0 (curto-circuito) ou R1 =  (circuito aberto) ou

ambos, o ganho se torna 1. Esse tipo de circuito é chamado de

seguidor de tensão ou amplificador de ganho unitário.



Assim, para um seguidor de tensão

Um circuito desses tem uma impedância de entrada muito alta e é útil

como amplificador de estágio intermediário (ou buffer) para isolar um

circuito do outro, minimizando o efeito de carga entre estágios



Além da amplificação, o AOP pode realizar adições e subtrações. A

adição é feita pelo amplificador somador e a subtração é realizada

pelo amplificador diferencial.

Amplificador Somador

Um amplificador somador é um circuito com amplificador
operacional que combina várias entradas e produz uma saída que é
a soma ponderada das entradas.

Esse amplificador é uma variação

do amplificador inversor. Ele tira

proveito do fato de que a

configuração inversora é capaz de

manipular várias entradas ao

mesmo tempo. Devemos ter em

mente que a corrente em cada

entrada do AOP é zero.



Aplicando a LKC ao nó a temos

Em um AOP ideal, temos va = 0, sendo assim

Porém

Logo

a tensão de saída é uma soma ponderada das entradas.



Os amplificadores de diferença (ou diferenciais) são usados em várias

aplicações em que há necessidade de se amplificar a diferença entre

dois sinais de entrada.

Amplificador Diferencial

Aplicando a LKC no nó a, temos

Aplicando a LKC no nó b, temos

Como va = vb , temos



Rearranjando, temos simplesmente

Um amplificador diferencial é um dispositivo que amplifica a
diferença entre duas entradas, porém rejeita quaisquer sinais
comuns às duas entradas.

Um amplificador diferencial deve rejeitar sinal comum às duas

entradas, ou seja, vo = 0 quando v1 = v2. Isso acontece quando

Logo

se

Então


