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11. Amplificadores operacionais (II) 
Amplificador diferencial (restador) 
A saída deste circuíto é proporcional á 
diferenza das entradas. É como un inversor e 
non inversor xuntos. 

Analízase por superposición. Ver obtención da 
función de transferencia na pizarra: 

𝑉!"# = #
𝑅$
𝑅%
% ∙ (𝑉$ − 𝑉%) 

Máis útil cando as resistencias están 
apareadas. Senón é un lío. Utilízase en audio 
para xuntar sinais balanceados (verás en 2º). 

Exercicios de restadores 

1. No circuíto R1=R2=3K3 calcula a saída se V1=1,5V e V2=3V 

 

 
 

2. No circuíto R1=1k e R2=1k5 calcula a saída se V1=1,5V e V2=1V 
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Sumador (non inversor e inversor) 
Non inversor 
A saída é proporcional á suma das “N” entradas. 
Analízase como un “non inversor” ó que se lle trata 
cada entrada por separado (teorema de 
superposición). 

Inversor 
Igual que antes pero en modo inversor. A saída é 
proporcional á suma das entradas cambiada de 
signo. O teorema de superposición é o teu mellor amigo. 

Teorema de superposición 

Os circuítos lineais con AO e varias entradas é doado 
resolvelos por superposición. A saída do circuíto é a suma 
das saídas debidas a cada entrada. O circuíto resólvese 
para cada entrada facendo cero as demais e súmanse os 
resultados. 

 
 

 

 

Exercicios de sumadores 

3. No circuíto temos R1=1K8, R=3K9 e R=1K. Calcula a saída se as entradas valen: 
• Ve1=1v 
• Ve2=-2v 
• Ve3=0,5v 

4. No circuíto da figura (a mesma de 
antes) con R1=0,68k, R=3k3 e R=0,56K 
as entradas valen: 

• Ve1=-1v 
• Ve2= 3v 
• Ve3=-1,5v 

Calcula a saída. 

5. No circuíto da figura Ra=1K e Rb=2K2, 
calcula a voltaxe de saída con Ve1=1v, 
Ve2=-2V e Ve3=0,5V 
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Prácticas 
Nesta ficha realizarás uns exercicios en Multisim 
11. Non é necesario entregar os ficheiros de 
simulación, pero deberás entregar unha breve 
memoria en procesador de texto na que 
respondas ás preguntas que se fan coas túas 
propias palabras acompañadas de pantallazos. 

 

 

 

Alternativa: facer os exercicios en protoboard. Así 
non é necesaria memoria. 

1- Os sinais de entrada  
Utiliza os elementos AC_POWER ou AC_VOLTAGE (o primeiro configúrase en base á  𝑉&'(, o 
segundo en base a 𝑉). Prepara un sinal con 4 fontes en serie: 

• A primeira con 200mVp e 300Hz 
• A segunda con 170mVp e 600Hz 
• A terceira con 150mVp e 1,2kHz 
• A cuarta con 120mVp e 2400Hz 

Mide no osciloscopio e tamén no analizador de espectro. Comenta as medidas. Que tipo de 
sinal estamos tratando de emular? En banda base ou modulado? 

2- Opamp en montaxe inversor  
Monta un amplificador operacional inversor. Bota un vistazo á ficha anterior para axudarte. 
Aliméntao a ±15Vdc. R1=3kΩ, G=-10, R(entrada non inversora)=R1//R2. 

Agora conecta as fontes do primeiro exercicio á entrada do circuito. Pon na memoria: 

a) Medición co osciloscopio á entrada e á saída (cores distintas para cada canal). Captura 
pantalla e comenta os resultados. 

b) Outra medición aumentando a ganancia a 40dB (varía R2). Pantallazo e explica o que 
sucede. 

c) Cambia R2 por un potenciómetro (“POTENTIOMETER_RATED”) mantendo a ganancia 
máxima. Se varías o potenciómetro, o circuito pode tanto amplificar como atenuar. 
Pensa unha maneira de que evitar que atenúe.  

3- Opamp en montaxe non inversor  
Realiza agora un opamp en montaxe non inversor. Aliméntao a ±9Vdc. Terá un control de 
ganancia. R1=5kΩ e 1≤G≤237. Inclúe na memoria: 

a) Cálculo do potenciómetro. Pantallazo do esquema montado. 
b) Cálculo do axuste do potenciómetro para G≈20. Pantallazos do osciloscopio co sinal de 

entrada do exercicio 1 e á saída (cores distintas). 

 

 

Apuntes, i lustracións e exercicios extraídos de:  

• Exercicios e materia dos apuntes de Sabino Vidal. 


