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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová : 

       Program Multisim, simulácia merania, knižnice súčiastok, knižnice meracích prístrojov,  

       operačný zosilňovač,  komparátor, súčtové zapojenie operačného zosilňovača, mechatronika 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej hodiny z elektrotechniky 

 

Otvorená hodina bola pripravená pre žiakov 3. ročníka - študijný odbor Elektrotechnika 

Názov vyučovacej hodiny : Overovanie funkcie základných zapojení operačných zosilňovačov –

meranie na komparátore, overovanie funkcie súčtového zapojenia operačného zosilňovača 

 

Úvodná motivácia žiakov pozostávala z konkrétnej ukážky funkcie a zapojenia operačných 

zosilňovačov vo funkcii komparátora a súčtového zapojenia operačného zosilňovača, z jeho 

praktického využitia v elektronike, mechatronike, v elektrotechnických meraniach. 

 

Forma vyučovania bola zvolená samostatná práca žiakov pri počítačoch a praktická práca 

v laboratóriu elektrotechnických meraní. 

Metóda vyučovacej hodiny je výklad, demonštračná metóda, metóda postupných krokov, problémová 

metóda, praktická práca žiakov v laboratóriu. 

Medzi predmetové vzťahy: pri realizácii úloh žiaci využívajú poznatky z matematiky, elektroniky 

a z predmetu cvičenia z mechatroniky. V týchto študijných odboroch ako sú  elektrotechnika, 

mechatronika, sieťové a informačné technológie sa v aplikačných úlohách využívajú operačné 

zosilňovače v jeho základných zapojeniach. Použitie operačných zosilňovačov v elektronike, 

v meracích systémoch, v počítačových sieťach je dnes úplne bežné a preto je to dôležitá oblasť 

aplikácií – využitie týchto poznatkov je dôležité aj v rôznych iných príbuzných odboroch. 

 

Názov úlohy, ktorú žiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola:  použitie programu  Multisim 

na simuláciu činnosti operačného zosilňovača v zapojení ako sumátora a potom v zapojení 

komparátora. Uvedené zapojenie si potom žiaci overili na praktickom meraní na prípravkoch  

s operačným zosilňovačom v laboratóriu ELM. Taktiež bola úloha navrhnúť požadované napäťové 

zosilnenie operačného zosilňovača.  Funkciu obidvoch zapojení operačného zosilňovača sme overili 

pomocou osciloskopu, na ktorom sme pozorovali priebehy vstupného a výstupného napätia. Taktiež 
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sme pri meraniach používali kvalitný elektronický voltmeter. Takýmto spôsobom overíme činnosť 

obidvoch zapojení operačného zosilňovača –  komparátora a súčtového zapojenia operačného 

zosilňovača.  

V ďalšej fáze vyučovania sme požívali metódu problémového vyučovania – žiaci mali vyriešiť 

problémovú úlohu – navrhnúť zapojenie OZ s daným zosilnením.  Navrhnuté zapojenie mali 

prakticky otestovať a overiť správnosť návrhu. Tiež mali žiaci vyriešiť druhú časť úlohy – navrhnúť 

zapojenie OZ ako sumátora tak, aby napäťové zosilnenie daného zapojenia OZ malo požadovanú 

hodnotu AU = 30. Žiaci mali navrhnúť potrebné hodnoty rezistorov tak, aby dané zapojenie OZ malo 

požadované zosilnenie napätia. Pri overovaní činnosti a vlastností operačného zosilňovača sme 

využívali simulačný softvér Multisim a na praktickú realizáciu úlohy sme používali prípravky 

s operačným zosilňovačom AD 743 AN. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

       Na úvod vyučujúci vysvetlil použitie programu  Multisim na simuláciu činnosti elektrických 

obvodov a na vykonávanie rôznych meraní v elektrotechnike a v elektronike. Vysvetlil popis 

pracovnej plochy  , prácu s knižnicami elektronických súčiastok a s knižnicami meracích prístrojov, 

princípy zapájania elektrických obvodov a zásady ich správnej činnosti. 

     V úvode zadanej úlohy sme otvorili pracovnú plochu programu Multisim, vybrali sme konkrétny 

typ operačného zosilňovača typu AD 743 AN – je to integrovaný obvod – operačný zosilňovač bežne 

vyrábaného typu,  ďalej sme vybrali z knižnice súčiastok  rezistory, zdroj striedavého napätia 

sínusového priebehu, osciloskop . Ďalej potrebujeme voltmetre na  meranie vstupného a výstupného 

napätia.  Tieto nájdeme v knižnici meracích prístrojov. Ako posledný potrebujeme vybrať merací 

prístroj osciloskop, na obrazovke ktorého budeme pozorovať časové priebehy napätí. 

     Žiaci dostali od učiteľa schémy zapojenia s operačnými zosilňovačmi. V úvode vyučovacej hodiny 

učiteľ najprv vysvetlil  funkciu daného zapojenia obvodu, vysvetlil funkciu každého elektronického 

prvku v danej schéme a postup pri zapojení obvodu. Následne sme navrhli hodnoty rezistorov 

v spätnej väzbe obvodu, aby sme dosiahli  požadované napäťové zosilnenie. Toto zosilnenie sme 

potom overili tak, že sme odmerali hodnoty vstupného a výstupného napätia. Pomerom hodnoty 

výstupného napätia U2 a vstupného napätia U1 vypočítame potrebné napäťové zosilnenie. V ďalšej 

časti merania sme pomocou pripojeného osciloskopu odmerali a pozorovali časové priebehy 

vstupného a výstupného napätia. Tieto žiaci mali analyzovať. 

 

Žiaci si týmto zdokonalili praktické zručnosti v zapojení elektrických obvodov, zdokonalili svoje 

zručnosti a návyky pri práci s meracou technikou a zároveň aj si zdokonalili prácu so simulačným 

softvérom. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania bolo dodržiavanie zásad BOZP pri práci s meracou 

technikou. 

 

Na záver vyučovania prebehlo vyhodnotenie výsledkov riešenia úloh – hodnotenie bolo vykonané 

ústnou formou a známkou klasifikácie, zdôraznil som pozitívne výsledky a aj nedostatky. 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Hlavným cieľom praktického vyučovania v laboratóriu musí byť rozvoj praktických zručností 

a teoretických poznatkov pri riešení praktického elektronického obvodu, overenie správnosti návrhu 

a aplikácia v praxi. Nevyhnutnou súčasťou vyučovania je dodržiavanie zásad BOZP pri práci 

s elektrickými zariadeniami. 
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