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25. Structuri inversoare cu AO

STRUCTURI INVERSOARE CU AO
SCHEMA DE PRINCIPIU CU AO IDEAL
Schema de principiu a unui amplificator inversor cu AO ideal este
reprezentatǎ în fig.3.3.

Fig. 3.1. Amplificator inversor cu AO ideal
Semnalul se aplicǎ prin impedanţa Z1 pe intrarea inversoare iar intrarea
neinversoare este conectatǎ la masǎ. Reacţia negativǎ paralel de tensiune la ieşire
este de tipul paralel (de curent) la intrare şi se aplicǎ prin impedanţa Z 2 .
Principalele mărimi care interesează la un amplificator (de tensiune) sunt
amplificarea de tensiune, A u , impedanţa de intrare, Zint şi impedanţa de ieşire, Zies .
Aşa cum s-a vǎzut în paragraful anterior, AO ideal este caracterizat, printre
altele, prin amplificare de tensiune în buclǎ deschisǎ (fǎrǎ reacţie) infinitǎ A 0 ,
impedanţǎ de intrare diferenţialǎ, Zi , infinitǎ şi impedanţǎ de ieşire, Zo , nulǎ.
În aceste condiţii, se poate afirma că tensiunea dintre borna inversoare şi
masă, v d , este nulă (deoarece tensiunea de ieşire, v o , este întotdeauna finită, iar
amplificarea de tensiune în bucla deschisă, A 0 , este infinită). În acelaşi timp,
curentul absorbit pe borna inversoare, i i , este nul atât datorită valorii infinite a
impedanţei de intrare diferenţiale cât şi datorită tensiunii dintre intrări, v d  0 .

Se poate face aproximaţia, frecvent utilizată, că intrarea inversoare este un
punct virtual de masă caracterizat prin potenţial nul faţă de masă şi fără să
absoarbă curent spre masă.
Cu aceste observaţii, se poate spune că, prin impedanţele Z1 şi Z 2 , circulă
curenţi egali:
i1  i 2

Se scriu relaţiile evidente din punct de vedere electrotehnic:
v i  Z1i1

şi

v o   Z 2i 2

de unde rezultă amplificarea de tensiune sub forma:
Au 

v0
Z
 2
vi
Z1

În ceea ce priveşte impedanţa de intrare văzută direct spre AO, ea va fi nulă
conform relaţiei (2.96) din paragraful consacrat reacţiei paralel de tensiune, iar
impedanţa văzută de sursa de semnal va fi:
Zint  Z1  Zi

deoarece

A0

Z2
 Z1
1  ( A 0 )

este infinit.

Impedanţa de ieşire este dată de relaţia (2.105) conform reacţiei paralel de
tensiune:
Zies 

Zo
Z2
1  r A 0

şi este egală cu zero (pentru că

A0

este infinit).

Se face observaţia că, chiar în cazul unui amplificator operaţional real,
impedanţa de ieşire a amplificatorului este foarte mică – întotdeauna neglijabilă –
datorită reacţiei de tensiune negative care se aplică circuitului.
Aşa dar, în cazul unui AO ideal, amplificarea de tensiune a unui amplificator
inversor de tensiune conform figurii este dată de relaţia (3.2), impedanţa de intrare
resimţită pe intrarea inversoare a amplificatorului operational este nulă iar
impedanţa de ieşire este zero. Se insistă asupra faptului că impedanţa de intrare pe

care o simte sursa de semnal este Z1 .

EFECTUL NEIDEALITĂŢILOR AO ASUPRA PERFORMANŢELOR
UNUI AMPLIFICATOR INVERSOR CU AO
I. Efectul mărimilor reziduale şi al derivelor acestora

Mărimile reziduale şi derivele acestora au importanţă în cazul
amplificatoarelor cuplate în curent continuu şi, în general, al tuturor circuitelor
bazate pe cuplaj galvanic între etaje.
Se va considera circuitul de bază din fig.3.4 cu rezistenţele R1 şi R 2 (în locul
impedanţelor din circuitul iniţial) în care se anulează sursa de semnal util, v i  0 .
Se introduce o rezistenţă suplimentară pentru compensare între borna
neinversoare şi masă, iar pentru AO se vor considera ca fiind neideale mărimile
VD (tensiunea de decalaj raportată la intrare), cu valori tipice de ordinal mV,
ID (curentul de decalaj de la intrare) cu valori tipice de ordinul nA şi I P (curentul de
polarizare de la intrare) cu valori tipice de acelaşi ordin de mărime, ceilalţi
parametrii fiind idealizaţi.

Fig. 3.2. Efectul mărimilor reziduale ale unui AO real
Conform definiţiilor, cu notaţiile din fig.3.4 în care Ii şi I n sunt curenţii de

intrare necesari polarizării în current continuu a tranzistoarelor din circuitul de
intrare al AO, rezultă:
ID  Ii  In

(în catalog se precizează valoarea maximă absolută a acestei mărimi, având în
vedere faptul că nu se poate anticipa sensul acestui curent);
IP 

Ii  I n
2

(4.2.5)
Sensurile curenţilor de intrare Ii şi I n depind de structura etajului de intrare
al AO, iar sensul tensiunii de decalaj de la intrare, VD , care depinde de nesimetria
circuitelor diferenţiale din structura AO, nu poate fi precizat.
Dacă se desface bucla de reacţie negativă, se obţine schema din fig.3.5:

Fig. 3.3. Influenţa mărimilor reziduale în circuitul cu bucla de reacţie desfăcută
Având în vedere faptul că între cele două intrări ale AO tensiunea este nulă,
pe bucla formată în circuitul de intrare se poate scrie relaţia:
v0

R1
 R 1 R 2 Ii  VD  R 0 I n
R1  R 2

de unde se deduce tensiunea de ieşire sub forma:
v 0  (1 

R2
)VD  R 1 R 2 Ii  R 0 I n 
R1

O altă formă a acestei relaţii se poate deduce dacă se pun în evidenţă curenţii
ID şi IP . Din relaţiile (3.5) şi (3.6) se deduc:
Ii  I P 

ID
2

şi

In  IP 

ID
2

şi apoi:

R  R1 R 2 
 R 
v o  1  2   VD  I P R 0  R 1 R 2   I D 0

R1  
2



Se pot lua în consideraţie mai multe cazuri particulare:
a) se neglijează efectul curenţilor de intrare, Ii  0 şi In  0 , pentru a vedea
efectul tensiunii de decalaj, VD :
 R 
v 0  1  2  VD
R1 


Pentru ca tensiunea de decalaj, VD , să aibă o influenţă cât mai mică asupra
tensiunii de ieşire a AO este necesar ca amplificarea de tensiune în buclă închisă să
nu fie prea mare iar semnalul util să fie mult mai mare decât mărimea tensiunii
reziduale.
b) se neglijează efectul tensiunii de decalaj în tensiunea de ieşire şi se
presupune egalitatea curenţilor de intrare, Ii  I n , mai întâi, în cazul în care R o  0 .
Ca urmare, din relaţia (3.8), se obţine:
 R 
v 0  1  2  R 1 R 2  Ii  R 2 Ii )
 R1 

În aparenţă, curentul de intrare, Ii , se închide numai prin rezistenţa de
reacţie, R 2 . Rezultă că rezistenţa de reacţie, R 2 , trebuie să nu aibă o valoare prea
mare.
c) Se consideră aceleaşi condiţii ca la punctul precedent dar se presupune că
R o este diferită de zero. Din relaţia (3.9) se deduce:
 R 
v 0  1  2  R 0  R 1 R 2 I P
R1 


Rezultă că, pentru minimizarea (anularea) efectului curentului de polarizare,
I P , este necesar ca R 0  R 1 R 2 , adică rezistenţele văzute în curent continuu pe cele
două intrări să fie egale. Se vede, aşa dar, că rostul rezistenţei R 0 este de a anula
efectul curentului de polarizare. Este evident că R 0 influenţează celelalte
performanţe ale amplificatorului inversor cu AO, adică A u , Zint şi Zies , dar în măsură

foarte mică [13].
d) în condiţiile: VD  0 şi R 0  R1 R 2 , se presupune că cei doi curenţi de la intrare
nu sunt egali, Ii  In . În acest caz, din relaţia 3.9 rezultă:
 R  R 0  R1 R 2
v 0  1  2 
ID  R 2ID
R1 
2

aparenţă, curentul de decalaj, ID , se

adică, în
închide numai prin rezistenţa de
reacţie şi, atunci, este necesar ca aceasta să fie cât mai mică.
Aşa dar, în concluzie, pentru micşorarea efectului mărimilor reziduale,
este necesar ca rezistenţele văzute în curent continuu pe cele două intrări ale
AO să fie egale şi cât mai mici iar amplificarea de tensiune în buclă închisă să
fie cât mai mică.
În cazurile reale, cele două rezistenţe, R1 şi R 2 , nu pot fi reduse oricât de
mult deoarece R1 determină impedanţa de intrare în amplificator oferită sursei de
semnal (relaţia 3.3) iar rezistenţa R 2 se constituie ca sarcină pentru AO care are
limitat curentul maxim pe care îl poate debita la ieşire.
În ceea ce priveşte derivele (în principal, termice) ale mărimilor reziduale,
relaţia (3.9) se poate scrie sub forma:
 R   V
I P R 0  R 1 R 2 I D 
v0  1  1   D  R 0  R 1 R 2

 

2
 
 R 2   





iar condiţiile pentru ca efectul acestor derive să fie cât mai mic sunt aceleaşi ca şi
în cazul mărimilor reziduale.

II. Efectul valorilor finite ale amplificării de tensiune în buclă deschisă, ale
impedanţelor de intrare şi de ieşire finite ale AO asupra performanţelor
amplificatorului inversor cu AO
Aşa cum s-a văzut, în cazul unui AO ideal, amplificarea în buclă deschisă se
consideră infinită. În cazurile reale, valorile tipice pentru acest parametru sunt de
ordinul a 104 – 106 şi, pentru valori rezonabile ale amplificării de tensiune, nu

influenţează în măsură importantă calculele efectuate cu formulele folosite în cazul
AO ideal. Mai important este faptul că, practic, toate erorile care se fac în calculele
performanţelor unor circuite cu AO sunt cu atât mai mici faţă de cazul ideal cu cât
A 0 este mai mare.
În schema din fig.3.6 au fost puse în evidenţă impedanţa de intrare
diferenţială, Zi , impedanţa de ieşire, Zo şi generatorul de tensiune echivalent la
ieşire,  A 0 v d , prin care se pune în evidenţă valoarea finită a amplificării de
tensiune în buclă deschisă, A 0 , ceea ce conduce la condiţia v d  0 .

Fig. 3.4. Efectul mărimilor

asupra performanţelor amplificatorului
inversor cu AO

A 0 , Z i si Z o

Impedanţele de intrare pe modul comun văzute pe cele două borne ale AO
nu au fost luate în considerare deoarece impedanţa corespunzătoare bornei
inversoare este în paralel cu impedanţa de intrare diferenţială Zi (şi va fi neglijată
fiind mult mai mare decât aceasta) iar cea corespunzătoare bornei neinversoare
apare cuplată între două puncte de masă.
Presupunând că circuitul funcţionează pe o impedanţă de sarcină Zs , se
poate face o echivalare de tip Thévenin pentru grupul format din generatorul de
tensiune  A o v d şi impedanţele Zo şi Zs ca în fig.3.7.
Se notează:

Zo Zs  Z'o

şi

A0

Zs
 A '0 .
Zs  Zo

Având în vedere faptul că Zo este foarte mică (de ordinal zecilor de Ω) şi că
se aplică o reacţie negativă de tensiune, de obicei, foarte puternică, se poate neglija
efectul impedanţei echivalente de ieşire pentru calculul amplificării de tensiune,
fiind îndeplinită condiţia: Zo Zs  Z2 .

Fig.3.5. Circuitul echivalent la ieşirea amplificatorului
Se poate observa că tensiunea

v d se

poate scrie sub forma:

vi v o

Z1 Z 2
vd 
1
1
1


Z1 Z2 Zi
v o  A '0 v d

Rezultă, din cele două relaţii, prin eliminarea lui v d :


v o  1
1  vi v o

 
' 
A 0  Z 2 Z1 Zi  Z1 Z 2

, de unde se poate deduce amplificarea de tensiune a

circuitului cu reacţie:
Au  

Z2
Z1

1

1
Z 
1  ' 1  2 
A 0  Z1 Zi 

Dacă se notează amplificarea amplificatorului realizat cu AO ideal sub
forma:
Aiu  

Z2
Z1

similară cu relaţia (3.2), rezultă:

A u  A iu

1
1 

(4.2.15)
unde:


1  Z2 Z2  1  Zo   Z2 Z 2 
1 

1 
 1 



Z1 Zi  A 0  Zs   Z1 Zi 
A '0 

Se observă că dacă A 0   , eroarea de calcul tinde la zero indiferent de
contribuţiile celorlalţi termini.
Pentru

A0   ,

în eroarea de calcul, se pot pune în evidenţă următoarele:

- contribuţia amplificării de tensiune în buclă închisă (raportul

Au
A0

trebuie să

fie cât mai mic);
- contribuţia impedanţei de intrare diferenţiale, Zi ;
- contribuţia impedanţei de ieşire prin reducerea lui A 0 la A '0 .
Aşadar, în afara condiţiilor evidente ( A 0  , Zi  , Zo  0 ), este necesar ca
amplificarea de tensiune în buclă închisă să fie mult mai mică decât amplificarea
de tensiune în buclă deschisă a AO iar impedanţa de reacţie să fie mult mai mică
decât impedanţa de intrare diferenţială.
În ceea ce priveşte impedanţa de intrare a amplificatorului, ea va fi puţin
influenţată de aceste neidealităţi întrucât devine:
Zint  Z1  Zi

Z2
1  A '0

cel de al doilea termen având, de obicei, valori neglijabile în comparaţie cu primul.
La fel, pentru impedanţa de ieşire se va obţine relaţia:
Zies  Zor

Zo
1  r A0

cu

r 

Z1 Zi
Z 2  Z1 Zi

şi

Zor  Z2  Z1 Zi

Impedanţa de ieşire, Zies , rămâne, practic întotdeauna, foarte mică deoarece
Z o este de valoare mică şi  r A 0 foarte mare.

AMPLIFICATOARE DE TENSIUNE DE TIP INVERSOR
În acest paragraf sunt prezentate câteva scheme tipice de amplificatoare de
tip inversor.
a) amplificator inversor cu AO
În fig.3.8 se prezintă schema unui amplificator de tensiune realizat cu AO în
varianta inversoare.

Fig. 3.6. Amplificator de tensiune cu AO

Amplificarea de tensiune este



R2
R1

, impedanţa de intrare este

R1

iar

impedanţa de ieşire este zero. Pe borna neinversoare se introduce rezistenţa
R 0  R 1 R 2 cu rolul de compensare a efectului curentului de polarizare al AO.
Rezistenţa R 2 se alege astfel încât să nu încarce prea mult AO (de regulă, mult mai
mare decât rezistenţa de sarcină preconizată).
Banda de trecere a amplificatorului este dată de relaţia:
B  f 0o 1  r A 0 

unde:

r 

R1
R1  R 2

iar

f0

este frecvenţa de tăiere a AO.

Performanţe bune se obţin pentru amplificări de tensiune (în modul) de
ordinal de mărime 10 – 100.
b) amplificator de tensiune cu amplificare mare

Pornind de la relaţia (3.2), se vede că, pentru a se obţine o amplificare de
tensiune cât mai mare, este necesar să se mărească rezistenţa R 2 şi/sau să se
micşoreze rezistenţa R1 .
Mărirea rezistenţei R 2 este limitată, pe de o parte, de curentul de decalaj, ID ,
care, aparent, se închide prin rezistenţa R 2 şi căderea de tensiune respectivă apare
la ieşire şi se suprapune peste semnalul util iar, pe de altă parte, de tensiunea
echivalentă de zgomot pe care orice rezistenţă o generează.
Micşorarea rezistenţei R1 este permisă numai în măsura în care sursa de
semnal poate debita curentul solicitat într-o sarcină de valoare mică având în
vedere faptul că această rezistenţă fixează impedanţa de intrare a circuitului.
Se pot evita aceste limite dacă se alege o schemă conform fig.3.9 cu un
divizor de tensiune pe ieşire format din rezistenţele R ' şi R ' ' .

Fig. 3.7. Amplificator cu AO cu amplificare mărită
Se consideră că AO împreună cu rezistenţele R ' şi R" formează un AO
echivalent, cu aceleaşi borne de intrare şi cu ieşirea v 'o , cu performanţe foarte puţin
modificate în comparaţie cu AO original (în principal, se modifică amplificarea de
tensiune fără reacţie la valoarea
ieşire care devine

Z'o  R " R ' Zo  ,

A'0 

R"
A0 ,
R ' R"

dar rămâne tot mare şi impedanţa de

sensibil mai mare decât aceea a AO iniţial, dar cu

un efect neglijabil datorată reacţiei negative de tensiune realizate prin rezistenţa

R 2 ).

Ca urmare, tensiunea v 'o se poate scrie ca pentru un amplificator inversor:
v 'o  

R2
vi
R1

În acelaşi timp, prin divizorul de tensiune R ' ,
v 'o  v o

R" ,

se obţine:

R"
R ' R"

(4.2.20)
Din cele două relaţii, prin eliminarea lui v '0 , se obţine:
vo  

R2 
R' 
1   v i
R 1  R" 

Rezultă că, pentru valori rezonabile ale lui

R1

şi

R2 ,

tensiune mare prin alegerea corespunzătoare a raportului

se obţine amplificare de

R'
.
R"

Rezistenţa

R 0 , de

compensare statică, se alege conform regulii deduse în paragraful 3.2.2, adică:
R 0  R 1 R 2  R ' ' R '

Se mai remarcă faptul că impedanţa de ieşire pentru borna referitoare la
tensiunea v o va fi mai mare, practic dată de Zo R ' întrucât reacţia negativă de
tensiune nu se mai aplică direct de pe borna de la această ieşire.
În plus, rezistenţele R ' şi R" trebuie alese în aşa fel încât AO să poată
suporta surplusul de curent pe care îl debitează în această sarcină, adică valorile
rezistenţelor sunt limitate inferior.
c) amplificator inversor de curent alternativ
Uneori, este necesar să se asigure amplificarea unor semnale variabile fără
componenta lor continuă (sau lent variabilă) peste care se suprapun. De asemenea,
sunt situaţii când sursa de semnal nu permite închiderea componentei continue. În
aceste cazuri, se poate folosi schema din fig.3.10, în care capacitatea C1 blochează

componenta continuă (sau lent variabilă).

Fig. 3.8. Amplificator de curent alterntiv cu AO
Amplificarea de tensiune, pentru semnalele cu frecvenţă din banda de trecere
a amplificatorului va fi



R2
R1

.

Frecvenţa limită de jos la care modulul amplificării de tensiune scade cu 3
dB faţă de amplificarea în banda de trecere va fi dată de relaţia:
fj 

dacă

R1  R g ,

unde

Rg

1
2C1R1

(4.2.23)
este rezistenţa generatorului de semnal.

Comportarea la frecvenţe înalte a amplificatorului este dată de frecvenţa de
tăiere a AO afectată pozitiv de reacţia negativă.

REGLAREA AMPLIFICĂRII DE TENSIUNE A UNUI AMPLIFICATOR
INVERSOR CU AO
Pornind de la aceeaşi relaţie iniţială, (3.2), reglarea amplificării de tensiune
se poate face fie prin modificarea rezistenţei R1 (fig.3.11) fie prin modificarea
rezistenţei R2 (fig. 3.12).

Fig. 3.9. Reglarea amplificării prin rezistenţa R1 Fig.3.10. Reglarea amplificării
prin rezistenţa R 2
În primul caz, amplificarea de tensiune se poate regla între limitele
şi



R2
R1

, iar în cel de al doilea caz, între limitele



R2
R1

şi





R2
R1  P

R2  P
.
R1

Cel de al doilea circuit prezintă avantajul unei rezistenţe de intrare constante
( R1 ) pentru toată gama de reglaj al amplificării.
În ambele cazuri, cursorul potenţiometrului de reglaj trebuie conectat la
punctul cu cea mai mică impedanţă faţă de masă, având în vedere capacitatea
parazită pe care acesta o prezintă faţă de masă. De asemenea, în ambele situaţii,
rezistenţa de compensare, R 0 , se calculează pentru o poziţie medie a
potenţiometrului.
Se recomandă asigurarea unui reglaj de amplificare între limite rezonabile,
având în vedere influenţa raportului dintre amplificarea în buclă deschisă, A 0 , şi
amplificarea cu reacţie, A u , asupra benzii de trecere a amplificatorului.

DIFERENŢIATOR ŞI INTEGRATOR DE TIP INVERSOR CU AO
a) circuit de diferenţiere cu AO de tip inversor
În schema din fig.3.13, AO este utilizat într-un circuit în care semnalul de la
ieşire este proporţional cu viteza de variaţie a semnalului de la intrare, adică este

proporţional cu derivata acestuia în raport cu timpul, funcţie utilă în cazul simulării
unor funcţii analogice caracterizate prin ecuaţii integro-diferenţiale.

Fig. 3.11. Circuit de diferenţiere cu AO
Având în vedere că semnalul de ieşire este dependent de viteza de variaţie a
semnalului de la intrare, mărimile reziduale au o importanţă mult mai mică;
tensiunea de decalaj raportată la intrare se regăseşte la ieşire suprapusă peste
căderea de tensiune de pe rezistenţa R 2 dată de curentul de intrare de pe borna
inversoare determinată de semnalul util, mult mai importantă.
Presupunând că

A0   ,

rezultă că v d  0 şi, deoarece

i 2  i1  C1

dv i
dt

,

tensiunea de la ieşirea amplificatorului se scrie sub forma:
v 0  R 2i 2  R 2 C1

dv i
dt

De asemenea, amplificarea de tensiune se mai poate scrie şi sub forma:
Au  

R2
  jC1R 2
1
jC1

Au  

(în complex),

R2
 sC1R 2 (în operaţional).
1
sC1

În această formă simplă, circuitul nu se poate utiliza cu rezultate bune din
următoarele motive:
- tensiunea de ieşire fiind proporţională cu viteza de variaţie a semnalului de
intrare, pentru semnale rapid variabile în timp, amplificarea de tensiune tinde către

infinit şi există posibilitatea saturării amplificatorului la ieşire, ceea ce înseamnă că
el nu se mai comportă liniar;
- chiar dacă semnalul de la intrare este relativ lent variabil, el poate fi însoţit
de zgomot (alb – generat de diferite componente de circuit), cu frecvenţe în tot
domeniul spectral şi există pericolul saturării amplificatorului la ieşire.
Pentru evitarea acestor situaţii, se poate asigura simularea sistemului de
ecuaţii integro-diferenţiale prin utilizarea numai a integratoarelor (insensibile la
variaţii rapide ale semnalului) sau prin introducerea în serie cu capacitatea de
diferenţiere a unei rezistenţe care să limiteze valoarea amplificării de tensiune la
frecvenţe mari.

Fig.3.12. Circuit de diferenţiere real
Astfel, la frecvenţe mari, atunci când capacitatea C1 are o reactanţă foarte
mică, amplificarea de tensiune rămâne limitată la raportul



R2
R1

, suficient pentru ca

amplificatorul să nu se satureze. Ca urmare, la frecvenţe mai mici decât

1
2C1R 1

,

circuitul funcţionează ca un circuit de diferenţiere.
Observaţie: Asemănarea dintre circuitele reprezentate în fig.3.10
(amplificator de curent alternativ) şi fig.3.14 (circuit de diferenţiere) nu trebuie să
producă nici o confuzie; circuitul din fig.3.10 se comportă ca amplificator de
curent alternativ pentru frecvenţe cuprinse între

f min 

1
2C1 R 1

şi

f max

dat de AO

împreună cu circuitul de reacţie negativă iar circuitul din fig.3.14 se comportă ca

un circuit de diferenţiere pentru frecvenţe cuprinse între 0 şi

f max 

1
2C1 R 1

.

Se vede că, esenţial, pentru determinarea funcţiei pe care o îndeplineşte
circuitul, este raportul dintre frecvenţa semnalului şi inversul constantei de timp
date de produsul C1R1 .
b) circuitul de integrare
Funcţia complementară celei precedente – de integrare analogică – se poate
obţine cu circuitul din fig.3.15.

Fig.3.13. Circuit de integrare cu AO
Circuitul integrator cu AO are o gamă largă de aplicaţii şi va fi analizat
ulterior prin prisma erorilor care se comit prin considerarea AO ca un AO ideal.
Dar, în principiu, folosind proprietăţile AO ideal, prin egalitatea curenţilor i1
şi i 2 , rezultă succesiv:
i1 

şi

v0  

vi
,
R1

1
i 2dt ,
C2



şi rezultă:
v0  

1
vi dt .
R 1C 2



Acest rezultat arată că tensiunea de ieşire este proporţională cu integrala
tensiunii de ieşire.

