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ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI 

Operační zesilovače byly původně vyvinuty pro realizaci matematických operací 
(odtud jejich název) v éře analogových počítačů, kde byly používány pro realizaci 
základních aritmetických operací sčítání, odečítání, dělení a násobení a také pro 
integraci a derivaci analogových signálů. 
Časem se ukázalo, že tyto obvody mají daleko širší uplatnění. Vedle použití 
operačních zesilovačů v analogových počítačích se v současnosti používají v řadě 
elektronických obvodů, jako jsou stejnosměrné i střídavé zesilovače napěťového 
signálu, komparátory (porovnávací obvody), klopné obvody, omezovače 
amplitudy, aktivní elektronické filtry, převodníky A/D a také jsou základem 
elektronických PID regulátorů, elektronických měřících přístrojů, atd. 
 

 
Požadavky na OZ 
 
Při zesilování střídavého napětí se zesílení směrem k vyšším kmitočtům 
zmenšuje. Požadujeme tedy velký rozsah zesilovaných frekvencí střídavého 
napěťového signálu (ideálně: 0 až ∞ Hz). Proto se u reálných OZ zavádí kmitočtová 
kompenzace pomocí externích pasivních součástek. Některé OZ mají již tuto 
kmitočtovou kompenzaci zabudovanou uvnitř a nazýváme ji vnitřní kmitočtovou 
kompenzací. Vnitřní kompenzace je nastavena pro určitý mezní kmitočet s ohledem 
na co největší zesílení. Chceme-li tedy dosáhnout širšího přenášeného pásma, 
volíme operační zesilovač s vnější kompenzací i za cenu menšího zesílení. 
 
Zesílení by mělo být nezávislé na zatížení výstupu OZ. To znamená, že by ho 
neměla ovlivňovat velikost impedance zátěže. Tento požadavek nelze u 
tranzistorového zesilovače splnit, ale OZ se splnění této podmínky velmi 
přibližuje. Jeho výstupní impedance má být co nejmenší, nejlépe nulová. 
 
OZ nemá zatěžovat vstupní obvody, ke kterým je připojen a jejichž el. signál 
zesiluje. Musí tedy vykazovat velkou vstupní impedanci, nejlépe nekonečnou. 
Tomuto stavu se nejvíce přibližují OZ BIFET a BIMOS se vstupními obvody FET, 
které mají vstupní odpor velmi vysoký, takže připojené obvody prakticky nezatěžují 
(vstupem OZ téměř neprochází el. proud). 
 
Nulovému vstupnímu napětí musí odpovídat nulové výstupní napětí. Jelikož 
vstupní obvody OZ nejsou zcela symetrické, na výstupu se OZ se objeví určité 
napětí, i když napětí mezi oběma vstupy je nulové. Tuto nedokonalost je možné a 
zpravidla i nutné dodatečně kompenzovat. Kromě toho dochází samovolně ke 
změnám vstupní napěťové nesymetrie. Tomuto jevu se obvykle říká drift. Protože 
nejzávažnějším původcem driftu je změna teploty polovodičových přechodů, vstupní 
napěťovou nesymetrii se podaří zpravidla vykompenzovat až po zahřátí 
integrovaného obvodu na provozní teplotu. 
 
Malá vlastní spotřeba [mW]. 
Fázový posun mezi vstupním a výstupním napěťovým signálem je 0° nebo 180°. 
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Základní zapojení s OZ 
Samotný OZ vykazuje velké napěťové zesílení AU. V běžných praktických aplikacích 
se však požadují daleko nižší hodnoty. Omezení napěťového zesílení OZ je 
realizováno pomocí zpětnovazebního rezistoru R2 zapojeného mezi jeho výstupem a 
invertujícím vstupem (-). Podle toho, na který vstup OZ přivádíme zesilovaný signál, 
rozlišujeme tato dvě základní zapojení - invertující a neinvertující zapojení. 
 

Invertující zesilovač  

          Obr.1: Invertující zesilovač 

Invertující zesilovač je jedno z nejpoužívanějších zapojení. Na výstupu se objeví 
vstupní napětí vynásobené zápornou konstantou (tedy zinvertované). Velikost 
zesílení je daná poměrem odporů R2 a R1. 

           (
  

  
)  

        
 
OZ se vždy snaží mezi vstupy udržet nulové napětí, říkáme, že na vstupu je tzv. 
plovoucí zem. 

 

Neinvertující zesilovač 

 

 

 

 

               Obr.2: Neinvertující zesilovač 

 

http://newwiki.panska.cz/index.php?title=Plovouc%C3%AD_zem&action=edit&redlink=1
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Neinvertující zesilovač zesiluje (násobí konstantou vždy větší než 1) vstupní napětí. 
Oproti invertujícímu zesilovači, který má vstupní impedanci danou velikostí odporu 
R1, se u tohoto zapojení vstupní impedance blíží nekonečnu a nezávisí na 
hodnotách odporů R1 a R2. 

          (  
  
  
) 

       
 

Reálně odpovídá vstupní impedanci samotného operačního zesilovače, která je 
ovšem typicky velmi vysoká 1 MΩ až 10 TΩ).  

Sledovač napětí 

 

 

 

 

 

Sledovač napětí má na výstupu napětí rovné vstupnímu. Vstup má podobně jako 
u neinvertujícího zesilovače impedanci blížící se nekonečnu. Výstupní impedance je 
daná vlastnostmi použitého operačního zesilovače a je velmi nízká.  

           

       

Sledovače se používá pro oddělení vysokoimpedančního vstupu a 
nízkoimpedančního výstupu. Reálně odpovídá vstupní impedanci samotného 
operačního zesilovače, která je ovšem typicky velmi vysoká 1 MΩ až 10 TΩ).  

Komparátor  

 

 

 

 

               Obr.3: Sledovač napětí 

 

               Obr.4: Komparátor 
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Komparátor porovnává napětí přivedená na vstupy + a -. Pokud je vyšší napětí na 
vstupu +, je na výstupu kladné saturační napětí operačního zesilovače, je-li vyšší 
napětí na vstupu -, je na výstupu záporné saturační napětí operačního zesilovače.    
U normálních operačních zesilovačů je saturační napětí výstupu řádově o jeden nebo 
několik voltů nižší než napětí napájecí. Speciální tzv. rail-to-rail operační zesilovače 
jsou ovšem konstruovány tak, aby výstupní napětí mohlo dosahovat téměř hodnot 
napětí napájecího.  

 

 

Schmittův klopný obvod  

 

 

 

Schmittův klopný obvod je speciální komparátor, který má hysterezi. To znamená, 
že jeho výstup je závislý nejen na hodnotě vstupu, ale i na jeho původním 
stavu. Podobně jako obyčejný komparátor s operačním zesilovačem, i Schmittův 
klopný obvod dosahuje na výstupu kladného nebo záporného saturačního napětí.  

Pokud je na výstupu například kladné napětí, nedojde k překlopení Schmittova 

obvodu při pouhém splnění podmínky       jako u komparátoru, ale teprve až 

rozdíl obou napětí dosáhne prahové hodnoty   . Podobně, pokud je nyní na 

výstupu záporné saturační napětí, může dojít ke zpětnému překlopení Schmittova 

obvodu teprve až v momentě, kdy je       o více než    .  

Obr.5: Schmittův klopný obvod 

 

Obr.6: Hysterezní diagram Schmittova klopného 
obvodu 

 

 

http://newwiki.panska.cz/index.php?title=Hystereze&action=edit&redlink=1
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Oba tyto děje jsou znázorněny na obrázku hysterezního diagramu. Je z něj vidět, že 

Schmittův klopný obvod se v mezích   chová jako paměť minulého stavu.  

Velikost hystereze se u Schmittova klopného obvodu s operačním zesilovačem 
vypočítá podle vztahu:  

      (
  
  
) 

Sčítací zesilovač  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítací zesilovač sčítá napětí na jednotlivých vstupech, přičemž výsledek je 
invertovaný. V obecném případě platí pro výstupní napětí vztah:  

         (
  
  
)  (

  
  
)       (

  
  
) 

Pokud jsou hodnoty odporů                  shodné, ale odpor    je 

nezávislý, pak platí:  

       (
  
  
) (              ) 

Jsou-li všechny odpory shodné, pak:  

 
       (              ) 

Obr.7: Sčítací zesilovač - sumátor 
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Vstupní impedance jednotlivých vstupů jsou        , protože    je plovoucí 

zem.  
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