
ĆWICZENIE  M9 

Badanie wzmacniacza róŜnicowego 

 

 Celem ćwiczenia jest pomiar wybranych parametrów i charakterystyki wzmacniacza 
róŜnicowego takiego jak na rysunku niŜej. W skład zestawu pomiarowego wchodzą: 
 
- 2 multimetry cyfrowe 
- tester uniwersalny 
- zasilacz  
- płytka montaŜowa ze wzmacniaczem róŜnicowym 
- 6 tranzystorów BC - 107B 
- 10 przewodów zwykłych 
 
Badany wzmacniacz róŜnicowy jest jak na Rys. 1 

 
 

Rys. 1 
 
gdzie: 
 T1, T2 – para tranzystorów BC 107B 
 P1, P2 – potencjometry regulujące napięcia wejściowe U1, U2 
 U1, U2 - napięcia wejściowe na bazach tranzystorów 
 
 
 
Sprawdź zestaw pomiarowy i zapoznaj się z budową wzmacniacza róŜnicowego. 
 
 
 



Przebieg pomiarów 
 
1. Zmierz wzmocnienie prądowe 6 tranzystorów i wybierz parę o najbardziej zbliŜonych 
wzmocnieniach pozostałe zabezpiecz i schowaj do szuflady  
 
2. Dołącz zasilanie 2 razy 10V i 2 razy 15V do wzmacniacza róŜnicowego. 
 
UWAGA  zasilanie mogą włączyć tylko prowadzący zajęcia. 
 
 
3. Ustaw napięcia wejściowe  U1 = U2 = 0 i wstaw w gniazda wzmacniacza wybraną parę 
tranzystorów zmierz wyjściowe napięcie róŜnicowe niezrównowaŜeni 
 
4. Zewrzyj z masą bazę tranzystora T2  i zmierz zaleŜność wyjściowego napięcia 
róŜnicowego w funkcji napięcia wejściowego na bazie tranzystora T1. Napięcie wejściowe 
zmieniaj potencjometrem  P1 nie ruszając potencjometru P2. 
 
5. Usuń tranzystory ze wzmacniacza i ustaw napięcia wejściowe  U1 = U2 = 0. Wstaw 
tranzystory i zewrzyj z masą bazę tranzystora T1. Zmierz zaleŜność wyjściowego napięcia 
róŜnicowego w funkcji napięcia wejściowego na bazie tranzystora T2. Napięcie wejściowe 
zmieniaj potencjometrem  P2 nie ruszając potencjometru  P1. 
 
6. Usuń tranzystory ze wzmacniacza i ustaw napięcia wejściowe  U1 = U2 = 0. Wstaw 
tranzystory i zewrzyj ich bazy. Zmierz zaleŜność wyjściowego napięcia róŜnicowego w 
funkcji wejściowego napięcia sumacyjnego na bazach obu tranzystorów. Napięcie wejściowe 
moŜna zmieniać dowolnym potencjometrem. 
 
 
Opracowanie wyników pomiarowych 
 
1. Wyjaśnij przyczynę występowania napięcia niezrównowaŜenia. 
2. Narysuj wykres zaleŜności wyjściowego napięcia róŜnicowego w funkcji napięcia 

wejściowego na bazach tranzystorów T1 i T2 . (dwa przebiegi na wspólnym wykresie). 
3. Narysuj wykres zaleŜności wyjściowego napięcia róŜnicowego w funkcji napięcia 

sumacyjnego na bazach tranzystorów T1 i T2. 
4. Korzystając z wykresów oblicz wzmocnienie róŜnicowe i sumacyjne. 
5. Oblicz współczynnik CMRR liczbowo i w  dB 
6. Porównaj badany wzmacniacz z typowym wzmacniaczem róŜnicowym stosowanym w 

rzeczywistych układach elektronicznych. 


