
NF4 – Amplificadors Operacionals  

Pràctica 2: 
L’amplificador operacional en llaç tancat 
 

Les diferents activitats les realitzarem a través del simulador de circuit gratuït Tinkercad 

(www.tinkercad.com). A mesura que aneu avançant se us donaran els enllaços per obrir els 

diferents circuits. La majoria no fa falta copiar-los per realitzar les activitats, però us animem a 

que els copieu i els modifiqueu per tal de provar coses noves. 

En l’activitat Anterior: 
En l’activitat anterior vam aprendre que l’operacional en llaç obert servia com a comparador. La 

seva sortida obeeix la següent llei: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  {
𝑉+𝑖𝑛 > 𝑉−𝑖𝑛 → 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉+𝑐𝑐

𝑉+𝑖𝑛 < 𝑉−𝑖𝑛 → 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉−𝑐𝑐
 

El valors de les entrades podia ser un valor fix positiu, negatiu o be una senyal de voltatge 

variable sense cap relació amb la font d’alimentació del dispositu. En qualsevol dels casos tot i 

la gran amplificació del component la sortida mai superarà els llindars de l’alimentació 

(𝑉+𝑐𝑐  𝑖 𝑉−𝑐𝑐). 

També es va evidenciar que degut a la gran impedància entre les dues entrades la corrent que 

hi circula la considerem 0 i per tant: 

𝐼+𝑖𝑛 = 𝐼−𝑖𝑛 = 0 𝐴 

  

http://www.tinkercad.com/


Activitat 1:L’amplificador en llaç tancat 
A diferencia de l’activitat anterior (llaç obert) configurarem l’amplificador per treballar en llaç 

tancat o retroalimentació. Això significa que la sortida estarà connectada o retro alimentaria una 

de les entrades. A més a més de actuar sobre la següent etapa del circuit. 

Durant la pràctica ens referirem a la resistència de retroalimentació com a Rf (retroalimentació 

és Feedback en anglès) 

 
Tenint en compte l’esquemàtic anterior connecta els components degudament al encapsulat del 

amplificador operacional que utilitzem a les pràctiques. 

 

 



Activitat 2: AO inversor, retroalimentació negativa CC 
Utilitzat el circuit 1: http://bitly.com/OAmp2_1 

 

2.1) Varia els valors de V-, Rin  i Rf i completa la graella següent. La font d’alimentació verda és 

V-. La font d’alimentació del circuit (roja) genera una alimentació simetrica de [Vfont/2, -

Vfont/2] per tant quan la configurem a 20v ens dona una a alimentació de [10, -10]. 

Vin- Rin Rf Vcc+ Vcc- Vin- Vout 

0.5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

3 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

0.5 2KOhm 1KOhm 10 V -10 V   

3 2KOhm 1KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 13 V -13 V   

5 2KOhm 1KOhm 13 V -13 V   

5 1KOhm 1KOhm 13 V -13 V   

2.2) Segons les dades recollides, quina relació hi ha entre el voltatges d’entrada i els de sortida? 

Detectes algun cas anòmal? 

 

 

 

 

2.4) Donats els següents valors de Vin i Vout determina els valors de les resistències a utilitzar. 

Comprova despres al cicuit i digues si ho has predit correctament o no. 

Vin Vout Rin Rf Vcc Vcc- Coorecte? 

6 -4.5   10 -10  

1 -5   10 -10  

4 6   10 -10  

 

http://bitly.com/OAmp2_1


Activitat 3: AO inversor, retroalimentació negativa CA 
Acabem d’utilitzar el circuit amb corrent continu. Però un com ja saps les entrades d’un 

amplificador operacional també es poden alimentar amb senyals de corrent alterna. 

Obre el circuit 2: http://bitly.com/OAmp2_2 

 

3.1) Manipula la font verda per veure com afecta el canvi del valor de V- a la sortida de 

l’operacional. Anota el que observes. Tingues present que l’amplitud de l’ona generada és pic 

a pic (Si el valor de V- és 10 la senyal vaira entre 5 i – 5). Has de tenir present que si hi ha 

desfasament de fase entre senyals els oscil·loscopis no ho mostren. 

 

 

 

3.2) Revisa com estan connectats els components i dibuixa el diagrama d’aquest circuit. 

 

 

 

 

http://bitly.com/OAmp2_2


 

3.3) Donada la següent ona sinusoïdal, d’A=5v pic a pic, aplicada a l’entra V-. Dibuixa quina 

seria la senyal de sortida Vout si fixem Rin a 2 i Rf a 1 V. Tingues en compte que abans no es 

mostraven els desfasaments de fase entre les senyals d’entrada i sortida. 

 

Activitat 4: Característiques AO en llaç tancat 
A partir de totes les observacions anteriors intentar definir les característiques de 

funcionament d’un amplificador operacional.  Les següents preguntes et poden guiar per no 

deixar-te cap detall. Pots experimentar amb els circuit anteriors per fer totes les proves que 

vulguis. 

A) De que depèn el valor de la sortida? L’alimentació del amplificador l’afecta? I els valors 

de les sortides? 

B) Hi ha algun límit o restricció en els valors d’alimentació? 

C) Expressa matemàticament la relació entre l’entrada i la sortida en funció dels 

components. 



 

Activitat 6: AO no inversor CC 
Visita el circuit 3: http://bitly.com/OAmp2_3 

 

2.1) Varia els valors de V-, Rin  i Rf i completa la graella següent. La font d’alimentació verda és 

V-. La font d’alimentació del circuit (roja) genera una alimentació simetrica de [Vfont/2, -

Vfont/2] per tant quan la configurem a 20v ens dona una a alimentació de [10, -10]. 

Vin- Rin Rf Vcc+ Vcc- Vin- Vout 

0.5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

3 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

0.5 2KOhm 1KOhm 10 V -10 V   

3 2KOhm 1KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 10 V -10 V   

5 1KOhm 2KOhm 13 V -13 V   

5 2KOhm 1KOhm 13 V -13 V   

5 1KOhm 1KOhm 13 V -13 V   

2.2) Segons les dades recollides, quina relació hi ha entre el voltatges d’entrada i els de sortida? 

Detectes algun cas anòmal? 

 

 

 

 

2.4) Donats els següents valors de Vin i Vout determina els valors de les resistències a utilitzar. 

Comprova despres al cicuit i digues si ho has predit correctament o no. 

Vin Vout Rin Rf Vcc Vcc- Coorecte? 

6 -4.5   10 -10  

1 -5   10 -10  

4 6   10 -10  

http://bitly.com/OAmp2_3


Activitat 7: AO no inversor CA 
Visita el circuit 4: http://bitly.com/OAmp2_4 

 

3.1) Manipula la font verda per veure com afecta el canvi del valor de V- a la sortida de 

l’operacional. Anota el que observes. Tingues present que l’amplitud de l’ona generada és pic 

a pic (Si el valor de V- és 10 la senyal vaira entre 5 i – 5). Has de tenir present que si hi ha 

desfasament de fase entre senyals els oscil·loscopis no ho mostren. 

 

 

 

3.2) Revisa com estan connectats els components i dibuixa el diagrama d’aquest circuit. 

 

 

 

 

http://bitly.com/OAmp2_4


 

3.3) Donada la següent ona sinusoïdal, d’A=5v pic a pic, aplicada a l’entra V-. Dibuixa quina 

seria la senyal de sortida Vout si fixem Rin a 2 i Rf a 1 V. Tingues en compte que abans no es 

mostraven els desfasaments de fase entre les senyals d’entrada i sortida. 

 

 

Activitat 8: Característiques AO en llaç tancat no inversor 
A partir de totes les observacions anteriors intentar definir les característiques de 

funcionament d’un amplificador operacional en aquesta configuració.  Les següents preguntes 

et poden guiar per no deixar-te cap detall. Pots experimentar amb els circuit anteriors per fer 

totes les proves que vulguis. 

A) De que depèn el valor de la sortida? L’alimentació del amplificador l’afecta? I els valors 

de les entrades o els components del circuit? 

B) Hi ha algun límit o restricció en els valors d’alimentació? 

C) Expressa matemàticament la relació entre l’entrada i la sortida en funció dels 

components. 

 

 

 

 

  



Exemple d’aplicació 1: Buffer o amplificador de corrent 
Visita el circuit 5: http://bitly.com/OAmp2_5 

 

Un amplificador operacional en configuració de buffer és una configuració especifica d’un 

amplificador no inversor amb Rin = 0 i Rf infinita. Dibuixa l’esquema del circuit que tens a dalt. 

 

 

 

 

 

 

Quin guany te aquesta amplificador? Que passa amb el voltatge d’entrada i de sortida? 

 

 

 

 

Fixat que la font d’entrada no aporta corrent al circuit, engega el led i observa que passa. Intenat 

descriure quina seria la funció d’aquest operacional i per a que la podríem fer servir? 

http://bitly.com/OAmp2_5

