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A

OBJECTIUS
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L'objectiu d'aquest projecte és el de realitzar una unitat d'efecte sonor de tipus talkbox.

Aquest esfecte sonor està al mercat des de principis de la dècada del 1970. Hi ha diferents 

models comercials, d'entre els que actualment destaquen el Heil Talkbox, de la casa 

Dunlop, i el Banshee, de la casa Rocktron.

Aquest efecte sonor, el talkbox, tracta de produir un so humanitzat a partir d'un so 

instrumental. Això es fa utilitzant un altaveu amb motor de compressió al que s'incorpora un 

tub flexible de PVC a través del que sortirà el so de l'instrument musical en qüestió. Aquest 

tub de PVC s'introdueix a l'interior de la cavitat bucal de l'artista executor per tal de modular 

el so instrumental i aconseguir una sonoritat més propera a la del ser humà.

Aquest so modulat a partir de la cavitat bucal pot dirigir-se cap a un micròfon de veu per tal 

d'amplificar-ne el resultat.

El que ens ha portat a voler construir un model com a projecte, és el fet de que, a data 

d'avui, no hi ha ni hi ha hagut cap model comercial d'unitat de talkbox que hagi incorporat 

una entrada per al micròfon que pugui amplificar el so característic del talkbox. Aquest, 

sempre s'ha introduït en taules de mescles i grabadores (aparells normalment aliens al 

músic i més propis d'un tècnic de so).

L'incomoditat que suposa haver de dependre sempre d'un equip de so extra a part de l'equip 

propi del músic usual, ha fet que s'hagi volgut crear aquest model específic. Es creu que els 

avantatges que otorgaria serien especialment destacables no només a l'hora de realitzar-se 

actuacions musicals en directe sino, sobretot, a l'hora de que el músic usuari de talkbox 

vulgui practicar per si mateix (moment en el que, normalment, només es compta amb el 

propi equip musical) i també a l'hora de fer els assajos de grup musical (en els que 

normalment mai hi ha un tècnic de so present).

La complexitat d'aquest tipus d'unitat d'efecte ha fet que, primerament, s'hagi de fer un 

estudi sobre el so i la seva tecnologia, començant per l'acústica més teòrica i acabant amb 

els components elèctrics i electrònics que utilitza l'acústica avui dia. Després s'ha fet un 

estudi sobre el que vindria a ser un equip de so complet, comentant punt per punt el camí 

electromagnètic que ha de seguir l'àudio. Seguidament s'ha decidit parlar amb més 

concreció sobre el que és una unitat d'efecte de talkbox, així com veure l'història i les 

característiques tècniques més rellevants dels models que s'han comercialitzat al llarg de la 

història, per tal que, així, es pogués arribar a dissenyar un model propi de la forma més 

òptima possible.

El disseny i la construcció física del model del talkbox proposat s'ha deixat en últim terme, ja 

que primerament es volia conèixer amb detall cada una de les parts de què ha de constar 
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un efecte d'aquestes característiques. Per aquest motiu hi ha un gran contingut teòric que, 

sigui o no més o menys rellevant, ens ajudarà a entendre més bé què és i per a què serveix 

cada un dels elements dels què disposa aquest model de talkbox.

Donada l'àmplia varietat i extensió de temes i referències a parlar en aquest projecte, s'ha 

preferit fer una bibliografia per a cada un dels capítols, en comptes de fer-ne una de general 

per a tot el projecte en sí. S'ha trobat més pràctic fer-ho així.

També, donada l'àmplia extensió de termes utilitzats en l'argot de l'àudio i de la música, s'ha 

confeccionat un glossari d'aquestes paraules per tal de fer més amena i comprensible la 

lectura del projecte en si.
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B
DESENVOLUPAMENT

DEL TREBALL:

1

FONAMENTS

TEÒRICS
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1.1  SO I TECNOLOGIA DEL SO

1  Transmissió del so

1.1  Definició de so

El so és la sensació que experimenta l'oïda quan està sotmès a l'acció de vibracions de 

freqüències compreses entre els 20 i els 20.000 Hz.

Físicament el so ésorgeix en conseqüència d'un moviment vibratori, transmetent-se en un 

medi elàstic, habitualment l'aire, fins a l'oïda, on es produeix la sensació fisiològica. L'òrgan 

perceptiu que tenim les persones per percebre aquest so és l'oïda.

El so no només es transmet en l'aire, sinó que també es transmet en les substàncies tant 

sòlides com líquides. Tot i així, no estudiarem el comportament del so en aquests medis i 

ens limitarem al seu comportament en l'aire, que és el realment el més rellevant en el tipus 

d'estudi que tractem (el disseny i construcció d'un pedal d'efectes musical de talkbox). 

En el gràfic que tenim a la pàgina següent ens trobem amb una representació de l'espectre 

acústic.

1.2  Velocitat de propagació del so

Igual que passa amb les ones al mar, en el cas del so no hi ha un desplaçament net, encara 

que sí pràcticament instantani, de les molècules de l'aire. El que es comuniquen les unes a 

les altres és la vibració, passant aquest fenomen a una velocitat aproximada de 340 m / s en 

l'aire en condicions normals de temperatura i de pressió.

Però aquesta velocitat de propagació no és independent de la temperatura, i ens ve donada 

per l'equació aproximada (1) següent:

v = (331,5 + 0,61·T) (1)
,on:

· v  és la velocitat de propagació en m/s

· T  és la temperatura en ºC
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El valor concret de la velocitat, i la seva variabilitat en funció de T i de la pressió (que no 

hem inclòs en la fórmula), tenen la seva importància en la nostra capacitat d'audició i en 

fenòmens com la difracció i refracció del so.

2  Intensitat del so. Rang d'audició

La intensitat del so correspon al flux d'energia sonora per unitat de temps emesa per una 

font determinada en forma d'ones sonores. Aquesta definició ens pot recordar la definició 

d'intensitat de corrent elèctric.

En altres paraules la intensitat del so és una mesura de l'amplitud de la vibració.

Però la nostra oïda és un instrument de mesura amb serioses limitacions fisiològiques. No 

és capaç d'escoltar per sota d'un determinat nivell (variables entre diferentes persones) i, 

amb l'edat i a partir d'un nivell massa alt (igualment variable) rep la sensació de dolor, 

impossibilitant l'audició.

A la taula de la figura 1.1 es mostra la relació entre els nivells d'intensitat de so i els seus 

equivalents quotidians aproximats:

120 dB Llindar de dolor

110 dB
Pas d'un tren per 

l'estació

Conversa impossible 100 dB Serra circular

90 dB
Música molt forta 

Impremta

Conversa difícil 80 dB Oficina sorollosa

70 dB
Música forta. Teatre 

Grans magatzems

Conversa en veu alta 60 dB Oficina. Restaurant

50 dB Música ambiental

Conversa fàcil 40 dB Casa tranquila

30 dB Camp

20 dB Xiuxiueig

10 dB Soroll de fulles

0 dB Llindar d'audibilitat

Figura 1.1  Intensitat de so a la vida quotidiana
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L'oïda humana presenta altres "anomalies":

· La resposta a la intensitat sonora és de tipus logarítmic. Per multiplicar per dos la 

  sensació no n'hi ha prou amb duplicar la potència.

· La resposta a diferents freqüències serà igual amb intensitats diferents.

Tot això es resumeix en el següent gràfic:

Figura 1.2  Gràfic de corbes isofòniques 1

Cada una de les corbes dibuixades correspondria a un contorn d'igual sonoritat. En l'eix 

vertical estaria representada l'intensitat del so en dB i, en l'horitzontal estaria representada 

la freqüència del mateix en Hz.

Així, si 0 fons corresponen a una sonoritat amb una intensitat de 0 dB amb una freqüència 

de 1 kHz, també una sonoritat de 0 fons podria correspondre a una sonoritat amb una 

intensitat de 60 dB amb una freqüència de 35 Hz.

En aquestes corbes isofòniques s'observa com, a mesura que augmenta l'intensitat sonora, 

les corbes es fan, cada vegada, més planes. Això es tradueix en que la dependència de la 

freqüència és menor a mesura que augmenta el nivell d'intensitat sonora. Això significa que, 

a baixes intensitats sonores, percebem més fàcilment les altes freqüències (els tons aguts) 

que no pas les baixes (els tons greus).

Les primeres corbes isofòniques daten de l'any 1930 i van ser establertes per Fletcher i 

Munson. Van ser recalculades, més tard, per Robinson i Dadson.
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Les corbes de Fletcher i Munson i les corbes de Robinson i Dadson només són vàlides per 

a un camp sonor directe, atès que no tenen en compte que no percebem per igual els sons 

si provenen de diferents direccions (camp sonor difús). Les corbes isofòniques també són 

corbes que relacionen com l'oïda escolta de bé i malament un so en funció de l'intensitat i 

de la freqüència d'aquest mateix so.

2.1  El decibel (dB)

El decibel és la unitat de mesura utilitzada per al nivell de potència i el nivell d'intensitat del 

soroll.

S'utilitza una escala logarítmica perquè la sensibilitat que presenta l'oïda humana a les 

variacions d'intensitat sonora segueix una escala aproximadament logarítmica, no lineal. Per 

això el bel (B) i el seu submúltiple, el decibel (dB), resulten adequats per valorar la 

percepció dels sons per un oient. Es defineix com la comparació o relació entre dos sons 

perquè en els estudis sobre acústica fisiològica es va veure que un oient, a qui se li fa 

escoltar un sol so, no pot donar una indicació fiable de la seva intensitat, mentre que, si se li 

fa escoltar dos sons diferents, és capaç de distingir la diferència d'intensitat.

Com el decibel és una unitat relativa, per a les aplicacions acústiques, s'ha pres com a 

convenció, un llindar d'audició de 0 dB equivalent a un so amb una pressió de 20 μPa. Si 

tenim en compte que: 1 atm = 101300 Pa i fem els càlculs pertinents:

20⋅10−6Pa⋅ 1atm
101.300 Pa

=2⋅10−10atm (2)

Veiem doncs, que el llindar d'intensitat auditiva humà és tan sols d'una variació de

2⋅10−10atm.

Així i tot, el veritable llindar d'audició varia entre diferents persones i, dins de la mateixa 

persona, per a diferents freqüències. Es considera el llindar del dolor per al ser humà a partir 

dels 140 dB. Aquesta sol ser, aproximadament, la mesura màxima considerada en 

aplicacions d'acústica.
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2.2  Escales en decibels

Relacions logarítmiques entre unitats:

Quan parlem d'intensitat acústica (I), hem de saber que aquesta és proporcional al quadrat 

de la pressió acústica. El logaritme de la relació entre l'intensitat de sortida i la d'entrada es

multiplica per deu:

I = 10·log (I1 / Io) (3)
,on:

· I1 és la intensitat de sortida

· I0 és la intensitat d'entrada

La potència acústica (P) es relaciona amb la intensitat acústica a partir de:

P = I · A (4)
, on:

· A és l'àrea normal a la direcció de propagació.

Així doncs, per tal d'obtenir el valor de la potència acústic (P), el logaritme de relació entre la 

potència de sortida i la d'entrada també es multiplicarà per deu:

P = 10·log (P1 / Po) (5)

Pel que fa als nivells de pressió sonora sobre l'aire (D, o també SPL), aquesta es multiplica 

per 20, ja que, com hem dit, la intensitat acústica és proporcional al quadrat de la pressió 

acústica:

SPL = 20·log (D1 / Do) (6)

Aquests són els valors de referència en cada relació expressada en decibels, segons la 

unitat corresponent:

0 dBm = 0,001 watt (1 miliwatt)

dBm = 10·log (potència / 0,001)     (7)

0 dBW = 1 watt

dBW = 10·log (potència / 1)     (8)
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0 dBu = 0,775 volts

                         dBu = 20·log (voltatge / 0,775) (9)

0 dBV = 1 volt

dBV = 20·log (voltatge / 1) (10)

0 dBSPL = 0,0002 dyn /cm2

dBSPL = 20·log (pressió / 0,0002) dBSPL (11)

Per exemple, ja sabem que 0 dBu = 0,775 V i que 0 dBV = 1 V. Però, a quants volts 

equivaldrien 3 dBu i 3 dBV? A partir de les igualtats 9 i 10 anteriors:

3 dBu = 20·log (voltatge / 0,775) ⇒ voltatge = 1,09 V

3 dBV = 20·log (voltatge / 1) ⇒ voltatge = 1,41 V

3  Alçada del so. El to

L'alçada del so es deu al nombre de vibracions per segon, és a dir, a la freqüència. Un so 

d'alta freqüència és captat com un so agut. Un so de baixa freqüència és captat com un so 

greu.

Els instruments musicals més comuns abarquen tot aquest ventall de rang audible per l'oïda 

humana. Això es reflecteix en el gràfic de la figura 1.3.
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Figura 1.3  Espectre acústic perceptible i instrumental 2

Normalment els sons purs (d'una sola freqüència) són escassos. La majoria dels sons reals, 

estan formats per una combinació més o menys complicada de freqüències, amb nivells 

relatius variables.

Com ja hem comentat, el rang audible s'estén entre 20 Hz i 20 kHz. Per això un sistema 

d'alta fidelitat ha de ser capaç de reproduir tota aquesta gamma, per a la veu humana en 

tindrem prou amb reproduir entre 200 i 8.000 Hz (en telefonia s'usa una banda de 300-3400 

Hz, que limita la qualitat però permet la intel.ligibilitat del missatge). En un sistema 

professional de so és habitual utilitzar la gamma de 50 Hz a 16 khz.

El to està relacionat amb la freqüència i això ens porta a saber que diferents tons 

necessitaran diferents nivells per a una mateixa sensació d'audició, i també provocarà que 

diferents tons tinguin diferent comportament davant obstacles o recintes tancats.
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4  Reflexió, refracció i difracció del so

4.1  Reflexió

A l'igual que passa amb la llum o amb les ones d'un estany, les ones sonores poden ser 

reflectides, difractades i refractades.

La reflexió és el rebot de l'ona sobre un medi no transparent al so (una paret de formigó, per 

exemple). Aquest seria el fenomen més important a tenir en compte si haguessim de 

dissenyar una sala on la qualitat del so fos important.

Això podria donar lloc a que rebessim en un recinte, tant el so original com el reflectit. Si el 

temps transcorregut entre un so i un altre arriba a la dècima de segon es produeix el 

fenomen conegut com a reverberació.

4.2  Difracció

La difracció és un fenomen purament ondulatori. Igual que ocorre amb les ones d'un estany 

a les quals se'ls oposa un obstacle, si aquest té una perforació d'una mida més gran que la 

longitud d'ona, aquestes es transmeten com si l'origen de les ones fos la perforació.

Quan l'ona sonora ensopega amb una paret, aquesta ona és desviada cap a la part 

posterior de l'obstacle.

Quan la longitud d'ona és més gran que la mida de l'obstacle, el so és transmès per 

difracció. En cas contrari es produeixen “ombres” darrere de l'obstacle.

La longitud d'ona està relacionada amb la velocitat i la freqüència segons l'equació:

λ = v / f (12)
, on: λ és la longitud de l'ona en metres, v és la velocitat del so (340 m / s) i f és la 

  freqüència de l'ona en Hz.

4.3  Refracció

La refracció és el fenomen causat per les variacions del medi transmissor, o el canvi de 

mitjà, modificant la velocitat i la direcció de l'ona sonora. En el nostre estudi, només veurem 

el que passa en un mitjà que presenta variacions de pressió o de temperatura.
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El canvi de pressió més interessant a la pràctica és el degut al vent. Generalment la 

velocitat del vent és petita prop del terra, però augmenta amb l'alçada, provocant que l'ona 

sonora que es dirigeix en el mateix sentit que el vent, sigui desviada cap a terra; mentre que 

la que es dirigeix en sentit contrari ho fa cap amunt .

Quan la temperatura de l'aire canvia, ho fa la velocitat del so. Això provoca desviacions en la 

direcció de propagació.

Si l'aire calent està més a prop del terra i el fred està per sobre el so, aquest és propagat 

cap amunt. Això és el que passa a les hores diürnes. De nit passa exactament el contrari i el 

so es devia cap al terra.

A l'hora de sonoritzar en exteriors aquests fets ens han d'indicar la posició i alçada 

adequada de l'equip de so.

5  Electroacústica

L'electroacústica és la tècnica que s'ocupa dels elements encarregats de la reproducció i 

gravació del so. Serveix per transmetre, amb la major claredat possible, un missatge sonor. 

Aquest pot provenir de micròfons, CDs o altres. Després aquest missatge sonor es processa 

i és reproduït pels altaveus.

La tasca de l'electroacústica és la de minimitzar els canvis, evitant la degradació del so o, si 

les circumstàncies ho requereixen, realitzar els canvis necessaris per facilitar l'audició.

5.1  Decibels i vúmetre. Sonòmetres

Ja hem vist que l'oïda no reacciona de manera lineal a una font de so. Per això, encara que 

la mesura habitual de potència en els amplificadors i altaveus és el watt, a l'hora de 

controlar una sonorització dels instruments que ens donen referència del nivell sonor (ja 

siguin barres de LED o mesuradors d'agulla) s'utilitza molt el decibel (concretament, el dBu).

El vúmetre és l'aparell de mesura utilitzat en els equips de so professionals. Es mesura amb 

unitats de volum acústic (VU) fent servir, com a valor de referència, un miliwatt mesurat 

sobre una resistència de 600 Ω, a la freqüència de 1 khz.

Fixem-nos en aquestes dades a partir de l'equació (9), la de la llei d'Ohm i la de la llei de 
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Watt:

P=V 2 /Z ⇒V =√P⋅Z=√0,001⋅600=0,775volt

20·log (voltatge / 0,775) = 20·log (0,775 / 0,775) = 0 dBu

Així, en realitat la unitat de referència, VU, és el ja vist dBu. La forma en què es mostra 

l'escala d'unitats en una pantalla d'un mesurador vúmetre, és en referència al nivell de 

saturació (o clipping) a partir del qual l'equip de so que incorpora el vúmetre, emet distorsió 

de senyal (so poc fidel al desitjat). Un nivell de 0 VU correspondria al llindar a partir del qual 

el senyal acústic comença a saturar-se, deixant normalment, 20 dBu de marge abans no 

començi la saturació.

Un exemple de pantalla de vúmetre és el següent:

Figura 1.4  Pantalla d'un vúmetre 3

Per mesurar el nivell del so fora de l'equip de so, és a dir, per tenir en compte el soroll 

ambient, o per equilibrar el so de l'equip d'acord amb les condicions del local, es fa servir el 

sonòmetre o bé l'analitzador de so.

6  Transductors electroacústics: el micròfon i l'altaveu

Un transductor electroacústic és un dispositiu que transforma l'electricitat en so o viceversa. 

Per tant es pot distingir entre transductors electroacústics d'entrada quan es transmet el so 

en forma de senyal elèctrica, i  transductors electroacústics de sortida quan es transmet el 

senyal elèctric en senyal acústica (o so).

La transducció o transformació d'energia, es fa en dues fases. El model teòric d'un 

transductor electroacústic, es basa en un transductor electromecànic i un transductor 

mecànic-acústic. Això significa, que s'estudia d'una banda la transformació de l'energia 

elèctrica en mecànica, ja que es genera un moviment, i d'altra banda s'estudia la 
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transformació de l'energia mecànica en acústica, ja que el moviment genera energia 

acústica.

El transductor electromecànic es diu motor, pel moviment que genera. Aquest moviment es 

traspassa al segon transductor, el mecànic-acústic, que es diu diafragma, tot i que també 

pot ser una botzina.

6.1  El micròfon

El micròfon és un transductor electroacústic d'entrada. La seva funció és la de traduir les 

vibracions degudes a la pressió acústica exercida sobre la seva càpsula per les ones 

sonores en energia elèctrica, la qual cosa permet per exemple gravar sons de qualsevol lloc 

o element.

En parlarem amb més deteniment al capítol 2.5, dedicat a aquest.

6.2  L'altaveu

L'altaveu és un transductor electroacústic de sortida utilitzat per a la reproducció de so. Un o 

diversos altaveus poden formar una pantalla acústica.

En parlarem amb més deteniment al capítol 2.9 dedicat a aquest.

7  Amplificadors, equalitzadors, mescladors i altres màquines

Un preamplificador rep un senyal de nivell baix i el retorna a un nivell adequat per atacar 

l'amplificador. A vegades constitueix un element independent però, en la majoria dels casos, 

s'inclou en el mesclador o equalitzador. En els equips domèstics i semiprofessionals 

s'integra en el propi amplificador.

Així queda clar que l'amplificador recull el senyal elèctric, que representa el so a reproduir, a 

un valor de referència i l'eleva fins a un valor capaç de moure els altaveus a la potència 

establerta en cada cas. En una cadena de so, els amplificadors seran els responsables de 

la major part del consum elèctric. I seran els elements que dissipin més calor. És important 

vigilar la temperatura i permetre una refrigeració adequada, ja que aquestes variacions de 

temperatura modifiquen les característiques de treball dels semiconductors i, per efecte 

cascada, pot arribar a destruir els components.
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L'equalitzador no persegueix, en general, amplificar el senyal, i el seu nivell de guany 

habitual és de 1 o 0 dB. Busquem, amb l'equalitzador, regular els nivells en cada banda de 

freqüències i, com indica el seu nom, per igualar i fer el senyal el més fidel possible a 

l'original. En cas de ser necessari, també ens pot servir per apartar-se del senyal original en 

funció de les necessitats de la sala i equip de manera que el missatge sigui intel.ligible. 

Esquemàticament és aplicar diversos filtres que ens divideixen el senyal, per tractar cada 

freqüència a part i, després, sumar-les.

Hem vist el micròfon com a font de so, però hi ha moltes altres fonts, com per exemple:

· La platina, o cassette Deck, que reprodueix cintes d'àudio compactes.

· El sintonitzador, o tuner, que recull les emissions de ràdio, o tv.

· El giradiscs, o Turntables, que reprodueix discos de vinil (tot i haver quedat ja molt 

  obsolet, encara hi ha gent que li troba aplicacions).

· El lector de discos compactes, la tecnologia digital.

· La guitarra elèctrica, que és un transductor per vibracions.

Cadascuna de les fonts de so ha de connectar-se a l'entrada adequada, tant en impedància 

com en nivell, tot i que, en les taules de mescla, el nivell d'entrada és regulable.

La taula de mescles ens permet seleccionar les fonts, anivellades, barrejar i, en definitiva, 

establir el camí del senyal.

Figura 1.5  Taula de mescles XENYX 1204, de la casa Behringer 4
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8  Reverberació, efecte Larsen i intel·ligibilitat del so

La reverberació és el temps que transcorre entre el màxim nivell del so i una pèrdua de 60 

decibels.

Està recomanat fixar entre 2 i 4 segons el temps de reverberació per poder compatibilitzar 

una inteligibilitat alta amb un confort auditiu adequat.

L'efecte Larsen és el que habitualment anomenem acoblament, realimentació o, en anglès, 

feedback.

Es produeix, precisament, degut a la realimentació. És a dir, al micròfon arriba una quantitat 

de so procedent dels altaveus, que és amplificat. Al seu torn, aquest, torna a sortir pels 

altaveus i és de nou amplificat. A partir d'aquí es pot convertir en ressonància, en un “xiulet”, 

habitualment agut. La freqüència d'aquest “xiulet” dependrà de la distància entre els 

altaveus i el micròfon i, també, de les respostes de l'equip. Cal recordar, en aquest punt, la 

relació entre longitud d'ona i freqüència, mencionada en l'equació (12): λ = v / f

Per evitar l'efecte Larsen convé:

· Utilitzar micròfons direccionals i situar-los, si és possible, darrere dels altaveus.

· Limitar la resposta en freqüència tallant al màxim la freqüència de ressonància 

  amb un equalitzador.

· En un lloc reverberant (com els pavellons) no s'ha de parlar a més de 20 cm del 

  micròfon. El millor és "menjar-se'l".

· Regular el nivell de volum per sota del nivell en què es produeix la ressonància.

La intel·ligibilitat és aconseguir que el missatge que es transmeti s'entengui (el que 

anomenem articulació de la paraula o vocalització). Es mesura per l'índex de consonància, 

és a dir, pel tant per cent de síl·labes enteses sobre les emeses.

La intel·ligibilitat depèn de molts factors:

· Del nivell de reverberació, que és la influència més notable.

· Del soroll ambient, que cal superar augmentant la potència. Si el recinte és també 

  reverberant, augmenta el problema.

· De l'equipament electroacústic, si aquest no és capaç de reproduir amb fidelitat 

  entre 250 i 5000 Hz, tindrem seriosos problemes. La intel·ligibilitat també varia molt 

  d'unes veus a les altres.

· És important que a tots els punts arribi més so directe que reflectit. És fonamental 

  tenir una bona distribució d'altaveus: aquests han d'estar encarats cap al públic 

  (independentment de si estan al sostre, a terra, o posats en peus d'altaveu), no 
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  han d'apuntar ni per sobre ni per sota del públic, i han de ser el màxim de directius 

  possible.

9  El camí del senyal

El camí que ha de recorrer el senyal de so desde la seva captació amb un micròfon fins a la 

seva emissió per un altaveu es podria resumir simplificadament a partir de l'esquema de la 

figura 1.6:

Figura 1.6  Esquema bàsic del camí del senyal

En aquest esquema, si el micròfon no està connectat a l'amplificador, o el cable està trencat 

o curtcircuitat, l'amplificador no està connectat als altaveus, o el cable està trencat o 

curtcircuitat o l'alimentació està interrompuda; si qualsevol d'aquestes coses passa, n'hi ha 

prou amb només una per a que el camí del senyal estigui interromput i el nostre sistema no 

funcioni.

Si a més, introduïm una taula de mescles, un equalitzador, o una porta de soroll, la quantitat 

de punts d'interrupció augmenta. Tot i que, és clar, les possibilitats de l'equip augmenten.

Els elements bàsics en tot equip de so són els amplificadors i els filtres. Dintre d'aquests 

coexisteixen corrents contínues, que tenen la missió de posar els equips en situació de 

treball, i el senyal elèctric a tractar que després es convertirà en so (que és la finalitat de tot 

l'entramat que muntem).

Simplificant, podem dir que l'amplificador agafa l'energia elèctrica subministrada i la modela 

d'acord a la senyal. Els filtres descomposen el senyal en diversos sub-senyals, els 

redueixen, amplifiquen o respecten i retornen un senyal modificat però d'un nivell mitjà 

similar.

És molt iportant que entre els diferents elements d'una cadena de so hi hagi una bona 

adaptació d'impedàncies (això es tracta més extensament al punt 2.2.5 del capítol 2.2 

Impedàncies, interruptors i connectors elèctrics d'àudio). Els semiconductors (amplificadors 

operacionals en la majoria dels casos), depenen molt dels valors d'impedància d'entrada i 

de sortida, per respondre d'acord al que es demana d'ells. En totes les connexions internes, 
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aquesta adaptació d'impedància, està regulada o es modifica de manera programada, amb 

potenciòmetres. És en les connexions que nosaltres fem on podem introduir paràmetres no 

esperats, provocant saturació, tall, oscil·lació o altres fenòmens no desitjats.

Una altra cosa que no podem oblidar és que els diferents senyals que introduïm en els 

nostres equips podran tenir valors molt diferents, a nivell d'impedància, freqüència, etc.

Les dissimilituds que provenen de les diferents fonts les resoldrem fent servir les entrades 

adequades per a cada una d'elles. Les provinents de veus més o menys potents, 

d'enregistraments més o menys saturats els resolem amb els nivells de guany d'entrada i 

amb els faders. Fins i tot de vegades perseguirem que un senyal sigui menor que un altre 

com, per exemple, una música de fons mentre parla un locutor.

Finalment, cal dir, que en la part en què més s'assembla el so a l'electricitat és en la 

connexió dels altaveus, ja que els voltatges i intensitats que fem servir són grans, les 

possibilitats d'interferències menors (però ull, no nul·les) i les exigències de cablejat menors, 

com veurem a continuació.

10  L'importància d'un bon cable

Les exigències dels dielèctrics i dels conductors són grans. Necessitem una bona estabilitat 

en la capacitat per metre dels dielèctrics, i d'una gran puresa de coure en els conductors.

Aquestes exigències s'extenen  de seguida a les terminacions dels cables. Els connectors 

han de ser de qualitat i no suporten l'òxid. Aquí no hi haurà problemes d'escalfament sinó de 

barrera de potencial donat el nivell dels senyals en els seus primers passos.

Excepte en els altaveus, l'apantallament dels cables serà fonamental i, les condicions 

d'instal·lació, més critiques. No podrem superar determinades longituds, no podrem passar 

cables de senyal per tubs metàl·lics amb cables de subministrament elèctric (ens donaria, 

probablement, brunzits). Si passem per un tub metàl·lic els cables de micròfon i d'altaveus, 

segurament tindrem una oscil·lació ultrasònica, que no seria escoltada, però que resulta 

molt molesta.

Fins i tot sense tubs, no és convenient que els cables de subministrament elèctric corrin en 

paral·lel amb els d'entrada d'àudio. Tampoc amb els altaveus (són menys perturbables, però 

tot i així també ens podrien generar certes interferències).

Un altre tema de cablejat són els terres. Sempre que sigui possible s'ha de tenir terra 
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independent, per a què les pertorbacions de l'enllumenat o dels motors no ens afectin. No 

s'han de connectar a terra ni els altaveus ni les malles dels micròfons. I la connexió dels 

elements metàl·lics dels aparells ha de ser de qualitat.

Parlarem amb més detall sobre cables en un capítol dedicat exclusivament a aquests.

11  Processament del senyal

Anomenem processament del senyal a qualsevol de les modificacions que se li introdueix a 

un senyal al llarg del seu recorregut, ja sigui només una simple atenuació o amplificació 

lineal (és a dir, proporcional) com també qualsevol operació no lineal com l'equalització o el 

tractament en una porta de soroll.

És a dir, tot el que fem per obtenir el senyal de sortida, si ho fem bé, s'assemblarà molt a la 

d'entrada però amb un cert grau d'amplificació.

Però, per a què serveixen tants botons? Com hem quedat que tota operació és processar el 

senyal, anirem identificant què fa cada botó en una taula de mescles:

· Entrada: Sol ser un connector XLR (també anomenat tipus “canon”) o jack,   

  simètrics. Si té els dos s'usa el XLR com a entrada de micròfon i el jack per línia.

· Control de guany: No ho porten els mescladors d'entrada de nivell fix. Determina 

  la quantitat de senyal que enviem a la resta del mesclador. Si li assignem massa 

  guany, el senyal es distorsionarà i quedarà retallat. Si li assignem massa poc   

  guany, el nivell de soroll de fons serà més apreciable i no tindrem nivell suficient a 

  la sortida del mesclador.

· Master: Controla el nivell de potència del senyal un cop barrejat a la sortida de la 

  taula de mescles.

· Filtre passa-altes (a 100 o 150 Hz): Es redueix el nivell de les freqüències   

  inferiors a la quantitat indicada, que són les més molestes fisiològicament. Hi ha 

  molts mescladors que no tenen aquest filtre.

· Equalitzador: Ens permet una regulació de cada senyal individual. Es sol dividir 

  en:

· EQ de HF (equalitzador d'aguts): Serveix per controlar la intensitat de les 

  freqüències agudes (més de 6 kHz).
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· EQ de MF (equalitzador de mitjos): Serveix per controlar la intensitat de les 

  freqüències mitjanes (250 Hz a 6 kHz).

· EQ de LF (equalitzador de greus): Serveix per controlar la intensitat de les 

  freqüències greus (menys de 250 Hz).

  Si tots ells ocupessin llocs en posició central ens donarien una resposta  

  freqüencialment plana.

· Enviament a auxiliars: serveixen per fer submescles. No aprofunditzarem en   

  aquest punt.

· Pan (panorama): Serveix per moure el senyal a través de la imatge estèreo.

· Fader: És el format que presenten la majoria dels nostres controladors manuals de 

  les diferents variables que presenta una taula de mescles (equalització, guany, 

  sortida, etc.). Es comandar fent-se “lliscar” a través d'una ranura inserida a la taula 

  de mescles. En realitat és un potenciòmetre.

Figura 1.7  Controlador tipus fader 5

Ens podrem trobar amb una taula de mescles que tingui més controls (com commutadors 

d'assignació de grups, alimentació phantom, encesa de canal...), però seria massa extens 

explicar-los un per un per al nostre propòsit, així que no en comentarem més.

A la sortida mestre (master) hem de destacar els faders. En els mescladors que no porten 

equalització per canal ens solem trobar un control de tons que se sol compondre d'un 

control d'aguts (Treble) i un altre de greus (Bass).

Hi ha mescladors amb entrades commutables entre micròfon i phono, amb crossfaders 

(fader que funciona a manera de balanç entre dues entrades), talkovers i moltes altres 

meravelles.
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1.2  INTRODUCCIÓ A LA PSICOACÚSTICA

La psicoacústica és una ciència que s'ocupa de l'estudi de la percepció dels sons per part 

de l'éssser humà. A partir d'ella s'han fet avenços molt importants com el Estèreo, el Dolby 

Pro Logic, el Dolby Digital i el format de compressió MPEG layer 3.

1  L'escala logarítmica

Tal i com hem vist en el capítol dedicat al so, una de les característiques de l'audició 

humana és que l'oïda sent de manera logarítmica, no lineal, en quant a potència i 

freqüències.

Es defineix un decibel (dB) com la mínima potència sonora audible a una freqüència sonora 

d'1 kHz. Aquesta mesura és una mitjana, ja que la sensibilitat varia d'unes persones a altres.

El doble de la freqüència sonora en W /m2 no s'interpreta com "el doble de volum", sinó 

com "una mica més alt".

Tècnicament la potència sonora es duplica a l'incrementar-se aquesta un valor de 3 dB, 

però l'oïda humana no ho interpreta així. Perquè una persona interpreti un so com "el doble 

d'alt", la seva potència sonora hauria de ser 10 vegades més gran; i per al triple, 100.

Si comparem dues freqüències, una de 400 Hz i una altra de 800 Hz, veurem que la de 800 

és més aguda. La diferència és substancial. En canvi, si comparem una de 6000 Hz amb 

una de 6400, gairebé no podrem distingir-les. Per percebre una diferència semblant al 400-

800, hauríem de comparar 6000 amb 12.000 Hz

Això implica que entre les freqüències baixes es percep gran diferència, però entre les altes 

freqüències gairebé no es perceben canvis.

Per escoltar una diferència semblant entre dos parells de freqüències, un parell alt i un altre 

de baix, la diferència no es marca en termes absoluts, sinó en termes relatius. Cal 

augmentar una proporció (el doble, el triple...), no un valor absolut (com podria ser 400 o 

1000 Hz).
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Totes les gràfiques de resposta en freqüència dels altaveus es basen en això.

2  El rang audible de freqüències

El rang de freqüències que pot sentir l'ésser humà és limitat. Va aproximadament des dels 

20 Hz fins als 20 kHz. Aquests límits varien en funció de la persona i de la seva edat. Els 

taurons poden sentir freqüències ultra-baixes i els gossos ultrasons.

Aquest rang fa que no sigui necessari que els altaveus reprodueixin més enllà d'aquestes 

freqüències, ja que no seran audibles, però normalment es fa que reprodueixin freqüències 

de més per mantenir una certa linealitat i que no es degradi el so en arribar als extrems de 

la banda.

3  Sensibilitat màxima i mínima

Tampoc es pot sentir qualsevol so. Hi ha una potència sonora mínima audible a partir de la 

qual es comencen a percebre els sons, i també una potència sonora màxima a partir de la 

qual es poden arribar a produir danys en l'oïda, pèrdues d'audició o fins i tot sordesa 

permanent.

La zona de màxima sensibilitat està entre els 3 i els 5 kHz, on el so que arriba directament 

de la font es percep amb molta més claredat que la resta de sons "difusos", que provenen 

de rebotar en les parets. Això és conegut de sobres pels dissenyadors d'altaveus, i té gran 

importància en els monitors (es pot observar això a la figura 1.2 del capítol: 1.1  So i  

tecnologia del so, on es representa un gràfic de corbes isofòniques).

En els dissenys d'altaveus emprats per la BBC (els famosos BBC monitors) s'observa 

sempre un "clot" de la resposta en aquesta zona. Això es dissenya així perquè els micròfons 

no "senten" igual que l'home. La sensibilitat del micròfon és lineal, i no perceben el so com 

directe o difús. El resultat és que se sumen les radiacions directes i difuses, i després es 

reprodueixen totes com directes en l'altaveu. Qualsevol freqüència que sobresurti en aquest 

rang serà escoltada com una estridència; en canvi, una freqüència -o fins tot el rang-, quan 

baixa poc (<1,5 dB) la seva resposta resulta inapreciable.
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4  Fidelitat del so

4.1  Múltiples fonts emissores del so

La sensació més realista possible ve donada quan, a part de la qualitat de la reproducció, 

les fonts de so recreen totes les fonts de la situació original. Això equival a tenir infinits 

altaveus per l'habitació, quan el màxim usual són quatre (stereo) i sis (Dolby Digital).

4.2  Distorsió armònica

Curiós tema, ja que hi ha amplificadors amb un 0,5% de distorsió harmònica total (THD) que 

"sonen millor" que altres amb un 0,01%. Una de les explicacions és l'ordre dels armònics 

produïts. Bàsicament, com més baixos, millor. Els altaveus en si no produeixen armònics 

d'ordre alt; pràcticament només en produeixen de segon i tercer ordre, que són els menys 

dissonants.

La distorsió ha de ser sempre el més baixa possible i, tot i que és impossible d'evitar, es pot 

reduir fins a límits no audibles o poc intrusius. La seva no-intrusivitat es basa en què la 

distorsió creada sigui més natural, més pròxima al que la naturalesa produeix. D'aquesta 

manera, la distorsió harmònica de 2on ordre pot passar desapercebuda o fins i tot ser 

agradable de sentir, mentre que un valor molt més baix de 3er i 5è ordre poden convertir el 

so en quelcom cridaner i horrible.

4.3  Resposta plana en freqüència

Això vol dir que no s'ha de reproduir cap freqüència més alta o baixa que les altres. Això 

deixa fora de combat als equalitzadors. També és un tema curiós, perquè quan un CD, del 

tipus de música que sigui, arriba a casa, ha passat per diversos equalitzadors, i s'escolta 

com a l'estudi han volgut que s'escolti.

4.4  Coloració

Aquest terme es refereix al predomini d'una o més freqüències. La sensació produïda pel so 

canvia. Sol ser una sensació molesta, i és més molesta com més gran és el predomini.

En els bafles es produeix per creació d'ones estàtiques dins de la caixa o per la resposta no 
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lineal del propi altaveu. Normalment quan s'usa un altaveu fora del seu rang, es perd la 

linealitat i es produeixen pics i valls en la resposta (a més de distorsió harmònica). En el cas 

dels woofers és molt evident, i en el dels woofers amb diafragmes rígids, més encara.

Cada so es compon de moltes freqüències i, si una d'elles falla, el so falla. Quan en un 

altaveu amb una deficiència en un cert rang de freqüències és reparat, la millora no només 

es percep en aquesta zona, sinó en tot el rang complet. No és possible "enganyar" l'audició, 

o almenys no se sap com fer-ho eficaçment.

En el cas dels aguts, la coloració produïda per un altaveu no és fàcilment perceptible, però 

sí que té conseqüències en l'audició: causa estrès auditiu. De vegades, després d'escoltar 

música durant una estona se sent ansietat i alleujament quan s'apaga l'equip. La causa és 

aquesta. Existeixen certes teories amb una base científica, lluny de l'esoterisme, sobre les 

propietats del so per influir en l'estat d'ànim, com les ones sonores alfa o beta, que 

produeixen relaxació; i aquest és el cas contrari, que també s'ha investigat.

Realment pocs altaveus de tipus tweeter es salven d'aquest problema. Els materials fenòlics 

i cristal·lins amb què es solen construir tenen una alta coloració. La banda ultrasònica, 

encara que no sigui audible, d'alguna manera és perceptible i també influeix en això. Els 

tweeter d'alumini són els que millor resposta lineal donen en aquesta banda.

4.5  Sistemes de greus basats en la psicoacústica

Normalment se'ls anomena bass-boost, extra-bass, mega-bass, hiper-mega-bass, etc...

Es tracta d'un sistema que intenta corregir les deficiències en el so i en l'equip introduïdes 

pels estudis de gravació i el propi equip. Per als altaveus, la zona més difícil de reproduir 

són els greus extems. Normalment, la resposta en freqüència d'un altaveu de poca qualitat, 

l'ordinador o fins i tot algunes cadenes baixa molt en els greus. Els greus donen calidesa al 

so i donen impacte emocional. A gairebé qualsevol altaveu li costa reproduir una ona de 40 

Hz, però és més fàcil reproduir una de 100 Hz, que també sona greu. El que se sol fer és 

afegir potència en els 100 Hz, i la sensació produïda és més greu, sense ser plana en 

freqüència.

A això s'afegeix que els enregistraments més comercials tenen els greus bastant restringits. 

L'explicació d'això és que els equips dels professional no s'estenen tant en freqüències com 

ho fan els de   Hi-Fi, i el resultat és que no se sol baixar dels 40-50 Hz.
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5  Estèreo

Un dels pilars de la psicoacústica és que una sensació sonora perfectament realista està 

creada per infinits punts emissors de so. Aconseguir això és pràcticament impossible.

El sistema estèreo va fer que amb dos altaveus es pogués tenir la sensació d'estar davant 

d'una orquestra, de manera que poguessim distingir la posició dels instruments. I tot això 

amb només dos altaveus.

El seu funcionament es basa també en la manera de sentir que té l'ésser humà. Quan dos 

sons iguals arriben a les orelles en el mateix instant, es percep que la font emissora del so 

està just en el punt mig entre els dos altaveus, encara que aquests altaveus estiguin a les 

cantonades de l'habitació.

Depenent de la quantitat de so que arriba a cada orella, es pot fer que variï el punt de 

percepció del focus emissor, cap a l'esquerra o cap a la dreta.

Tot i que tots els equips són estèreo, no molta gent coneix la sensació estèreo. Qualsevol 

persona pot fer una prova: es posen els altaveus en els vèrtexs del triangle equilàter i el cap 

mirant al centre, un pam per darrere del vèrtex sense altaveu. Es té la sensació que el 

cantant està davant de l'oient, i que els altres instruments sonen en diferents llocs.

6  Dolby Digital i DTS

El Dolby Digital i el DTS (digital theater systems) consta de 5 canals de rang complet i un de 

greus extrems (de 20 a 120 Hz). Tots els canals són completament independents i estan 

gravats en format digital, amb compressió del so. Ambdós sistemes són l'evolució del Dolby 

Pro Logic, aprofitant l'aparició del DVD i la possibilitat d'emmagatzemar grans quantitats de 

dades.

La missió dels 4 canals de les cantonades són les mateixes que les de l'estèreo, però 

orientat a Home Cinema, no a l'àudio. Amb ells es poden simular efectes sonors (com ser 

atropellat per un tren o notar com un avió passa per sobre d'un mateix) utilitzant els quatre 

altaveus per a que, a més de percebre les fonts de so al davant, es puguin percebre també 

als costats i al darrere.

El canal central sol anar destinat a un altaveu amb molt bona defició en les freqüències 

mitjanes per poder seguir els diàlegs amb més facilitat.
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El sub-woofer està autoamplificat perquè els filtres solen ser actius. Serveix per reforçar els 

efectes sonors de les pel.lícules. Els greus extrems tendeixen a crear un gran impacte i 

donen espectacularitat a les pel.lícules.

El Dolby Digital podria ser un bon format per a emmagatzemar música, o millor encara, el 

DTS, que té menys compressió; però els altaveus que se solen utilitzar en aquests sistemes 

no serveixen per reproduir música.

La pitjor “plaga” que ha envaït moltes sales són els sistemes de mini-satèl·lits i sub-woofer. 

Els satèl·lits petits no són altaveus de rang complet. Ni tan sols serveixen per als mitjans-

greus. (<400 Hz). Per veure pel·lícules segurament que són prou bons, però no valen per a 

la música, ja que la definició en les freqüències mitjanes-greus és mediocre.

En qüestions de psicoacústica, cal no confondre qualitat amb espectacularitat.
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1.3  RESISTÈNCIES

1  Introducció

La resistència elèctrica d'un objecte és una mesura de la seva oposició al pas de corrent. 

Una resistència ideal és un element passiu que dissipa energia en forma de calor segons la 

Llei de Joule.

Descoberta per George Ohm el 1827, la resistència elèctrica té una semblança conceptual a 

la fricció en la física mecànica. La unitat de la resistència en el Sistema Internacional 

d'Unitats és l'ohm (Ω). Per a la seva mesura a la pràctica existeixen diversos mètodes, entre 

els quals hi ha aparells com l'ohmímetre. La seva quantitat recíproca és la conductància, 

mesurada en siemens (S).

Per a una gran quantitat de materials i condicions, la resistència elèctrica depèn del corrent 

elèctric que passa a través d'un objecte i de la tensió en els terminals d'aquest. Això 

significa que, donada una temperatura i un material, la resistència és un valor que es 

mantindrà constant. A més, d'acord amb la llei d'Ohm la resistència d'un material pot definir-

se com la raó de la tensió i el corrent, així:

R = V / I (1)

Segons quina sigui la magnitud d'aquesta mesura, els materials es poden classificar en 

conductors, aïllants i semiconductors. Existeixen a més certs materials en els quals, en 

determinades condicions de temperatura, apareix un fenomen anomenat superconductivitat, 

en què el valor de la resistència és pràcticament nul.

2  Comportament en corrent continu i en corrent altern

Una resistència real en corrent continu (CC) es comporta pràcticament de la mateixa 

manera que si fos ideal, és a dir, transformant l'energia elèctrica en calor per efecte Joule.

Una resistència real mostra un comportament diferent del que s'observaria en una 

resistència ideal si la intensitat que la travessés no fos contínua. En cas de que el senyal 

aplicat sigui sinusoïdal, és a dir, que fos de corrent altern (CA), a baixes freqüències 

s'observa que una resistència real es comportarà de forma molt semblant a com ho faria en 
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CC, i es menyspreuen les diferències. A altes freqüències el comportament és diferent, 

augmentant en la mesura en què augmenta la freqüència aplicada, la qual cosa s'explica 

fonamentalment pels efectes inductius que produeixen els materials que conformen la 

resistència real.

Per exemple, en una resistència de carboni, els efectes inductius només provenen dels 

propis terminals de connexió del dispositiu mentre que en una resistència de tipus bobinat 

aquests efectes s'incrementen per l'enrotllament de fil resistiu al voltant del suport ceràmic, 

a més d'aparèixer una certa component capacitiva si la freqüència és especialment elevada. 

En aquests casos, per analitzar els circuits, la resistència real es substitueix per una 

associació en sèrie formada per una resistència ideal i per una bobina també ideal, encara 

que a vegades també se'ls pot afegir un petit condensador ideal en paral·lel amb aquesta 

associació en sèrie. En els conductors, a més, apareixen altres efectes entre els quals cal 

destacar l'efecte pel·licular, que explicarem més endavant.

3  Tipus de resistències

El valor resistiu d'una resistència pot ser fix o variable. En el primer cas parlem de 

resistències comunes o fixes i en el segon de resistències variables, ajustables, 

potenciòmetres i reòstats. Ens centrarem en les resistències del primer tipus, les fixes.

Les resistències fixes es poden classificar en dos grups, d'acord amb el material de què 

estan constituïdes: resistències de fil, només per a dissipadors superiors a 2 W, i 

resistències químiques per a, en general, potències inferiors a 2 W.

3.1  Resistències de fil o bobinades

Generalment estan constituïdes per un suport de material aïllant i resistent a la temperatura 

(ceràmica, mica, etc.) al voltant del qual hi ha la resistència pròpiament dita, constituïda per 

un fil amb una secció i resistivitat que es determinaran en funció de la potència i de la 

resistència desitjades .

Ara fixem-nos en el dibuix de la figura 3.1. En els extrems del suport hi ha fixats dos anells 

metàl·lics subjectats amb un cargol que tenen la missió, a més de fixar-hi el fil resistiu, de 

permetre la connexió de la resistència mitjançant soldadura. En general, un cop construïdes, 

es recobreixen d'un vernís especial que es sotmet a un procés de vitrificació a alta 

temperatura per tal de protegir el fil i evitar que les diverses espires facin contacte entre si. 

Sobre aquest vernís solen marcar amb serigrafia els valors en ohms i en watts. 
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Concretament, a la figura 3.1, hi veiem una resistència de 250 Ω, que pot dissipar una 

potència màxima de 10 W.

Figura 3.1  Resistència de fil 1

Aquí veiem l'aspecte exterior i l'estructura constructiva de les resistències d'alta dissipació 

(gran potència). Poden suportar corrents relativament elevats i estan protegides amb una 

capa d'esmalt. Al dibuix:

· A és el fil de connexió

· B és el suport ceràmic

· C és el bobinat de fil

· D és el recobriment d'esmalt.

3.2  Resistències químiques

Les resistències de fil de valor òhmic elevat necessitarien d'una quantitat de fil tan gran que 

a la pràctica resultarien molt voluminoses. Les resistències d'aquest tipus es fan de manera 

més senzilla i econòmica fent servir, en lloc de fil, carboni polveritzat barrejat amb 

substàncies aglomerants.

La relació entre la quantitat de carboni i la substància aglomerant determina la resistivitat 

per centímetre, pel que és possible fabricar resistències de diversos valors. Hi ha 

resistències de tipus de carboni aglomerat, de pel·lícula de carboni i de pel·lícula metàl·lica. 

Normalment estan constituïdes per un suport cilíndric aïllant (de porcellana o un altre 

material anàleg) sobre el qual es diposita una capa de material resistiu.
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4  Associacions de resistències

Les resistències es poden col·locar en sèrie o en paral·lel. En tot cas es poden agrupar 

virtualment totes elles com una resistència total, segons:

4.1  En sèrie

Figura 3.2  Col·locació de vàries resistències en sèrie

Matemàticament, el càlcul de la resistència total (o equivalent) és:

RTOTAL=R1+R2+...+Rn=∑
k=1

n

Rk   (2)

4.2  En paral·lel

Figura 3.3  Col·locació de vàries resistències en paral·lel

I el càlcul de la resistència total s'obté així:

1
RTOTAL

= 1
R1

+ 1
R2

+...+ 1
Rn

=∑
k =1

n 1
Rk

  (3)

5  El resistor

Es denomina resistor al component electrònic dissenyat per introduir una resistència 

elèctrica determinada entre dos punts d'un circuit. En el propi argot elèctric i electrònic, són 

coneguts simplement com a resistències.
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Figura 3.4  Resistors 2

6  Codi de colors

El codi de colors s'utilitza en electrònica per indicar els valors dels components electrònics. 

És molt habitual en les resistències però també s'utilitza per a altres components com els 

condensadors, els inductors, díodes i altres.

Aquest codi de colors va ser creat als primers anys de la dècada del 1920, als Estats Units, 

per la Radio Manufacturer's Association, avui part de l'Electronic Industries Alliance, i va ser 

acceptat per la Comissió Electrònica Internacional.

Aquest codi consta de 4 franges de color amb un ordre i un to específic, tal com s'indica en 

les figures 3.5 i 3.6.

L'última franja, més separada de la resta, i típicament de color daurat o plata, indica la 

tolerància, és a dir, el marge d'error que garanteix el fabricant.

La resta de franges indiquen, correlativament, la mantissa (xifres significatives) i l'exponent 

del valor nominal. D'aquesta manera, una resistència de les sèries E12 o E24, que estan 

normalitzades amb 2 xifres significatives, porten quatre franges: les dues xifres, l'exponent o 

factor potència de 10, i la tolerància.
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Figura 3.5  Codificació de colors en una resistència 3

A la figura 3.5, A correspondria a la 1era xifra significativa, B seria la 2ona xifra significativa, C 

seria el factor de potència de 10 (o multiplicador) i, D, la tolerància.

Henry Farad Ohm Color 1ª Xifra 2ª Xifra Multiplicador Tolerància

10µ's 10p's 10's Negre 0 0 ×100 –

100µ's 100p's 100's Marró 1 1 ×101 ±1% F

1m's 1n's 1k's Vermell 2 2 ×102 ±2% G

10m's 10n's 10k's Taronja 3 3 ×103 –

100m's 100n's 100k's Groc 4 4 ×104 –

1's 1µ's 1M's Verd 5 5 ×105 ±0.5% D

10's 10µ's 10M's Blau 6 6 ×106 ±0.25% C

100's 100µ's 100M's Violeta 7 7 ×107 ±0.1% B

1k's 1m's 1G's Gris 8 8 ×108 ±0.05% A

10k's 10m's 10G's Blanc 9 9 ×109 –

1µ's 1p's 1's Daurat – – ×10-1 ±5% J

1/10µ's 1/10p's 1/10's Platejat – – ×10-2 ±10% K

- - - Sense – – – ±20% M

Figura 3.6  Codi de colors (per electrònica) 4

Així doncs, per exemple, una resistència amb les franges que es mostren a la figura 3.7, 

tindria un valor nominal de 5600 Ω ± 5 %.

1 ª cifra 2 ª cifra factor tolerancia
5 6 x100 ± 5%

5 6 x100 ± 5%

Figura 3.7  Exemple de codi de colors 4
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7  Potenciòmetres

Un potenciòmetre és un resistor que té un valor de resistència variable. Normalment, els 

potenciòmetres s'utilitzen en circuits de poc corrent. Per circuits de corrents majors, 

s'utilitzen els reòstats, que poden dissipar més potència. 

7.1  Construcció 

Hi ha dos tipus de potenciòmetres: 

· Potenciòmetres impresos, realitzats amb una pista de carboni de cermet sobre 

  un suport dur (paper baquelitzat, fibra de vidre, alúmina...). La pista té sengles 

  contactes en els seus extrems i un cursor connectat a un patí que es llisca per la 

  pista resistiva. 

· Potenciòmetres petats, que consisteix en un enrotllament toroidal d'un fil resistiu 

  (de, per exemple, constantà) amb un cursor que mou un patí sobre ell mateix. 

7.2  Tipus

Segons la seva aplicació es distingeixen diversos tipus:

· Potenciòmetres de comandament. Són adequats per al seu ús com a element de 

 control en els aparells electrònics. L'usuari pot variar els paràmetres normals de 

  funcionament com, per exemple, el volum d'una ràdio.

· Potenciòmetres d'ajustament. Controlen paràmetres preajustats, normalment en la 

  seva fabricació, que l'usuari no sol haver de retocar, pel que no solen ser   

  accessibles des de l'exterior. Hi ha tant encapsulats en plàstic com sense càpsula, 

i   se solen distingir potenciòmetres d'ajustament vertical (l'eix de gir és vertical), i 

  potenciòmetres d'ajustament horitzontal (amb l'eix de gir paral·lel al circuit imprès). 

Segons la llei de variació de la resistència, podem distingir entre:

· Potenciòmetres lineals. La resistència és proporcional a l'angle de gir.

· Logarítmics. La resistència depèn logarítmicament de l'angle de gir.

· Sinusoïdals. La resistència és proporcional al sinus de l'angle de gir.
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· Antilogarítmics. Funcionen de forma exponencial.

En els potenciòmetres impresos la llei de resistència s'aconsegueix variant l'amplada de la 

pista resistiva, mentre que en els bobinats s'ajusta la corba a trams, amb fils de diferent 

gruix.

Potenciòmetres multivolta: Per a un ajust precís de la resistència existeixen potenciòmetres 

multivolta, en què el cursor va unit a un cargol desmultiplicador, de manera que per 

completar el recorregut necessita diverses voltes de l'òrgan de comandament.

7.3  Tipus de potenciòmetres de comandament

· Potenciòmetres rotatoris. Es controlen girant el seu eix. Són els més habituals 

  ja que són de llarga durada i ocupen poc espai.

Figura 3.8  Esquema d'un potenciòmetre rotatori 5

· Potenciòmetres lliscants. La pista resistiva és recta, de manera que el recorregut 

  del cursor també ho és. S'han utilitzat molt en els últims anys i s'utilitza, sobretot, 

  en equalitzadors gràfics, ja que la posició dels seus cursors representa la resposta 

  de l'equalitzador. Són més fràgils que els rotatoris i ocupen més espai. A més solen 

  ser més sensibles a la pols.

· Potenciòmetres múltiples. Són diversos potenciòmetres amb els seus eixos   

  coaxials, de manera que ocupen molt poc espai.



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 46

7.4  Potenciòmetres digitals

Es diu potenciòmetre digital a un circuit integrat, el funcionament del qual simula el d'un 

potenciòmetre analògic. Els valors més comuns són de 10 kΩ i 100 kΩ, tot i que varia en 

funció del fabricant amb 32, 64, 128, 512 i 1024 posicions, ja sigui en escala logarítmica o 

bé, lineal.

Figura 3.9  Potenciòmetre rotatori, el més utilitzat 6
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1.4  INDUCTORS

1  Introducció

Un inductor o bobina és un component passiu d'un circuit elèctric que, a causa del fenomen 

conegut com a autoinducció, emmagatzema energia en forma de camp magnètic.

La unitat de mesura d'inducció del Sistema Internacional d'Unitats és l'Henry (H), amb els 

seus corresponents múltiples i submúltiples.

Un inductor està constituït usualment per un nucli al voltant del qual s'hi enrotlla un fil 

conductor (típicament coure esmaltat) en forma de bobina. Existeixen inductors amb nucli 

d'aire o amb nucli d'un material ferrós, per incrementar la seva capacitat de magnetisme.

Els inductors poden també estar construïts en circuits integrats, fent servir el mateix procés 

utilitzat per realitzar microprocessadors. En aquests casos s'utilitza, comunament, l'alumini 

com a material conductor. Tanmateix, és estrany que es construeixin inductors dins dels 

circuits integrats, és molt més pràctic usar un circuit anomenat girador que, mitjançant un 

amplificador operacional, fa que un condensador es comporti com si fos un inductor.

També poden fabricar-se petits inductors, que s'utilitzen per a freqüències molt altes, amb 

un conductor passant a través d'un cilindre de ferrita o granulat.

La bobina emmagatzema energia elèctrica en forma de camp magnètic quan augmenta la 

intensitat de corrent, retornant-la quan aquesta disminueix. Matemàticament es pot 

demostrar que l'energia E, emmagatzemada per una bobina amb inductància L, que és 

recorreguda per una intensitat de corrent I, ve donada per:

E= 1
2
⋅L⋅I 2   (1)

2  Model matemàtic de l'inductor

Sigui una bobina o solenoide de longitud l, secció S i d'un nombre d'espires N, pel qual 

circula un corrent elèctric i(t).
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Aplicant la Llei de Biot-Savart que relaciona la inducció magnètica, B(t), amb la causa que la 

produeix, és a dir, el corrent i(t) que circula pel solenoide, s'obté que el flux magnètic Φ(t) 

que abasta és igual a:

Φ(t )=B(t )⋅S=
μ0⋅N 2

l
⋅i(t )⋅S=

μ0⋅N 2⋅S
l

⋅i (t )   (2)

, on:

· μ0 és la permeabilitat magnètica del nucli

A l'expressió 
μ0⋅N 2⋅S

l
se l'anomena Coeficient d'autoinducció (L), el qual depèn 

únicament de la geometria i material de la bobina. Es mesura en Henry:

L=
μ0⋅N 2⋅S

l
  (3)

Així, doncs:

Φ(t )=L⋅i (t )   (4)

Però a més, al ser el flux magnètic variable amb el temps, genera, segons la Llei de 

Faraday, una força electromotriu (fem) d'autoinducció que, segons la Llei de Lenz, tendeix a 

oposar-se a la causa que la produeix, és a dir, a la variació del corrent elèctric que genera 

aquest flux magnètic. Per aquesta raó se l'anomena força contra-electromotriu, e(t). Aquesta 

té el valor de:

e (t )=−d Φ( t)
dt

=
−L⋅di ( t )

dt
  (5)

Suposant una bobina ideal alimentada per una font de tensió v(t) i, aplicant la Llei de 

Kirchoff, s'obté que:

v (t )+e( t )=0   (6)
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La caiguda de tensió a la bobina serà:

v L( t )=v (t )=−e (t )=L⋅di ( t )
dt

  (7)

I, aïllant l'intensitat:

i (t )=i (0)+ 1
L
⋅∫ t
0

v( t )dt   (8)

Quan l'inductor no és ideal perquè té una resistència interna en sèrie, la tensió aplicada és 

igual a la suma de la caiguda de tensió sobre la resistència interna més la força contra-

electromotriu autoinduïda.

3  Comportament en corrent continu i corrent altern

Una bobina ideal en corrent continu (cc) es comporta com un curtcircuit (conductor ideal), ja 

que al ser i(t) constant, no varia amb el temps:

v L( t )=L⋅di ( t )
dt

=0   (9)

Una bobina real en règim permanent es comporta com una resistència. En corrent alterna 

(ca), una bobina ideal ofereix una resistència al pas del corrent elèctric que rep el nom de 

reactància inductiva, XL, el valor de la qual ve donada pel producte de la pulsació (ω = 2πf) 

per la inductància, L:

X L=ω L   (10)

La pulsació està en radiant / segon (rad / s), la inductància en Henry (H) i la reactància 

resultarà en ohm.

Al connectar una font de tensió sinusoïdal v(t) a una bobina, apareixerà un corrent i(t), 

també sinusoïdal, és a dir, variable; de manera que, com ja hem comentat, apareixerà una 

força contra-electromotriu, -e(t), el valor absolut del qual pot demostrar-se que és igual al de 

v(t). Per tant, quan el corrent i(t) augmenta, e(t) disminueix per dificultar aquest augment. 

Anàlogament, quan i(t) disminueix, e(t) augmenta per oposar-se a aquesta disminució. Això 

pot apreciar-se en el diagrama de la figura 4.1.
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Figura 4.1  Diagrama cartesià de les tensions i corrent en una bobina 1

Entre 0 º i 90 º la corba i(t) és negativa, disminuint des del seu valor màxim negatiu fins a 

zero, observant-se que e(t) va augmentant fins a assolir el seu màxim negatiu. Entre 90 º i 

180 º, el corrent augmenta des de zero fins al seu valor màxim positiu, mentre e(t) 

disminueix fins a ser zero. Des de 180 º fins als 360 º el raonament és similar a l'anterior.

Atès que la tensió aplicada, v(t) és igual a -e(t), o el que és el mateix, està desfasada 180 º 

respecte d'e(t), resulta que el corrent i(t) queda endarrerit 90 º respecte de la tensió 

aplicada.

Degut al desfasatge de 90 º, XL quedarà com es mostra:

X⃗ L=0+X L⋅ j   (11)

,on:

· el número imaginari j=√−1

La bobina real, però, no només tindrà reactància, sino que també tindrà una resistivitat 

inherent al fil de coure.

4  Associacions d'inductors

Anàlogament al que hem fet en el capítol anterior a aquest, amb les resistències:

4.1  En sèrie

El muntatge en sèrie és exactament igual al realitzat per a les resistències. El càlcul de
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l'inductor equivalent serà:

LTOTAL=L1+L2+...+Ln=∑
k=1

n

Lk   (12)

4.2  En paral·lel

I el mateix passa amb el muntatge en paral·lel:

1
LTOTAL

= 1
L1

+ 1
L2

+...+ 1
Ln

=∑
k =1

n 1
Lk

  (13)

Fixem-nos que els càlculs són isomòrfics als corresponents a les resistències.

5  Tipus d'inductors

Tenim, bàsicament, dos tipus de bobines: les de inductància fixa i les de inductància 

variable.

5.1  Bobines fixes

Aquest tipus de bobines es poden sub-classificar segons el tipus de nucli utilitzat. Els 

principals tipus són els de nucli de ferro, aire i ferrita.

5.2  Bobines amb nucli de ferro

Són les que tenen una major inductància a causa d'aquest tipus de nucli. Aquest nucli es 

fabrica amb làmines que es van intercalant dins de la bobina. També reben el nom de xocs i 

es troben en circuits de baixa freqüència.

5.3  Bobines amb nucli d'aire

Tenen una inductància molt petita i s'usen en circuits d'alta freqüència, especialment en 

sintonitzadors de ràdio i transmissors de baixa potència. També es fan servir com a xocs de 

radiofreqüència per eliminar certs senyals indesitjables en alguns circuits.
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5.4  Bobines amb nucli de ferrita

Són molt utilitzades pel seu alt rendiment i les seves bones característiques. El nucli de 

ferrita està format per òxids de ferro combinats amb altres elements aglutinants (com el 

níquel, el manganès, el zinc o el magnesi) que li donen molt bones propietats magnètiques.

Un nucli de ferrita pot augmentar la inductància d'una bobina de 1 mH fins a valors de 

500mH.

5.5  Bobines variables

En els circuits transmissors i receptors de ràdioes fan servir amb molta freqüència bobines 

amb una inductància que pot alterar-se.

El principal mètode per a produir aquesta variació és el de moure un nucli de ferrita en 

forma cilíndrica dins de la bobina. Aquest nucli, normalment, es fabrica en forma de cargol 

perquè es pugui ajustar fàcilment.

5.6  Classificació morfològica

Sigui quin sigui el nucli de les bobines, tenim, bàsicament, dues classes de bobines a partir 

de la forma en la que estan construides: els solenoides i els toroides.

La diferència bàsica radica en el fet que un toroide pot proveir un circuit magnètic tancat que 

tendeix a confinar-se en el seu interior. Això fa que els camps magnètics del toroide no es 

barregin amb els seus potencials “veïns” amb tanta facilitat com ho fan els solenoides.

Figura 4.2  Toroide 2                                                       Figura 4.3   Solenoide 3
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6  Problemes dels inductors

Hi ha dos tipus de problemes que es produeixen en els inductors: uns són els que 

s'associen a la saturació del nucli i, els altres, als efectes paràsits.

6.1  Efectes associats a la saturació del nucli

Principalment, els problemes de les bobines en senyal de potència estan associats a la 

saturació del nucli en bobines amb nucli ferromagnètic (ferro o ferrita), o acoblaments no 

desitjats en bobines amb nucli d'aire.

Per a grans valors d'inductància, s'utilitzen nuclis de ferrita o acer laminat, que produeixen 

una major inductància amb menys espires de coure (que al seu torn té resistència paràsita 

en sèrie). Aquests nuclis pateixen efectes de saturació que es tradueixen com a distorsió 

harmònica.

La saturació del nucli d'una bobina es produeix quan les partícules magnètiques del material 

estan orientades totes en la mateixa direcció. A partir d'aquí, la contribució del material a la 

inductància és nul·la.

En bobines de nucli d'aire, els acoblaments magnètics estan a l'ordre del dia. Un simple clau 

o un cargol varien la seva inductància. Una bobina propera també induiria corrents en l'altra, 

formant un transformador paràsit. S'han de posar, doncs, les bobines no gaire juntes i, si pot 

ser, amb una perpendicularitat (90 º) de posició l'una respecte de l'altra.

6.2  Efectes paràsits convencionals

Ja sabem que una bobina és un fil de coure enrotllat. Per això podem deduir que tindrà una 

resistència paràsita deguda al propi coure. També tindrem l'efecte Kelvin, que empeny els 

electrons cap a l'exterior i disminueix l'àrea de conducció.

Es suposa que una bobina no ha de dissipar potència perquè la seva impedància no és real, 

però té una certa resistència que si és real, i a alta freqüència aquesta resistència creix 

causa de l'efecte Kelvin, pel que una bobina que en CC té 0,05 Ω pot tenir diversos ohms a 

50 kHz. Per això en molts bobinats s'utilitzen cables petits en paral·lel, en comptes d'un de 

gruixut.

D'altra banda,si les espires d'un extrem estan pròximes a les de l'altre extrem tindrem una 
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capacitat paràsita (o també si la bobina està construïda per capes). I aquesta capacitància 

pot ser alta, ja que el dielèctric (normalment esmalt de poliuretà) és molt fi i no és suficient 

com per evitar-la. Això i el que hem dit anteriorment fan que a molt alta freqüència, les 

bobines no es comportin com a tals.

El fenomen de la capacitat és dominant en bobines d'aire. En transformadors això és més 

perniciós, i de fet en transformadors de senyal hi ha aïllament galvànic entre els dos 

bobinats.

Figura 4.4  Diferents tipus d'inductors, també anomenats bobines 4
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1.5  CONDENSADORS

1  Introducció

En electricitat i electrònica, un condensador és un dispositiu que emmagatzema energia 

elèctrica. És un component passiu. Està format per un parell de superfícies conductores en 

situació d'influència total (és a dir, que totes les línies de camp elèctric que parteixen d'una 

van a parar a l'altra), generalment en forma de taules, esferes o làmines, separades per un 

material dielèctric (sent aquest utilitzat en un condensador per disminuir el camp elèctric, ja 

que actua com a aïllant) o pel buit, que, sotmeses a una diferència de potencial adquireixen 

una determinada càrrega elèctrica, positiva en una de les plaques i negativa en l'altra (sent 

nul·la la càrrega total emmagatzemada).

La càrrega emmagatzemada en una de les plaques és proporcional a la diferència de 

potencial entre aquesta placa i l'altra, i a la constant de proporcionalitat se la coneix com a 

capacitat o capacitància. En el Sistema Internacional d'Unitats es mesura en farad (F), 

essent 1 farad la capacitat d'un condensador en què, sotmeses les seves armadures a una 

diferència de potencial d'1 volt, aquestes adquireixen una càrrega elèctrica de 1 coulomb.

La capacitat d'1 farad és molt més gran que la de la majoria dels condensadors, pel que a la 

pràctica se sol indicar la capacitat en μF, nF o pF. Els condensadors obtinguts a partir de 

supercondensadors (EDLC) són l'excepció. Estan fets de carboni actiu per aconseguir una 

gran àrea relativa i tenen una separació molecular entre les "plaques". Així s'aconsegueixen 

capacitats de l'ordre de centenars o milers de farad. Un d'aquests condensadors s'incorpora 

en el rellotge Kinetic, de la casa Seiko, amb una capacitat de 1 / 3 de Farad, fent 

innecessària la pila. També s'està utilitzant en certs prototips d'automòbils elèctrics.

El valor de la capacitat d'un condensador ve definit per la següent fórmula:

C=
Q1

V 1−V 2
=

Q2

V 2−V 1
(1)

,on:

· C és la capacitància.

· Q1 és la càrrega elèctrica emmagatzemada a la placa 1.

· Q2 és la càrrega elèctrica emmagatzemada a la placa 2.

· V1 – V2 és la diferència de potencial entre les plaques 1 i 2.
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Fixem-nos en que la definició de capacitat és indiferent a que es consideri la càrrega de la 

placa positiva o  negativa, ja que per conveni se sol considerar la càrrega de la placa 

positiva.

Pel que fa a l'aspecte constructiu, tant la forma de les plaques o armadures com la 

naturalesa del material dielèctric són molt variables. Hi ha condensadors formats per 

plaques, usualment d'alumini, separades per aire, materials ceràmics, mica, polièster, paper 

o per una capa d'òxid d'alumini obtingut per mitjà de l'electròlisi.

El condensador emmagatzema càrrega elèctrica, a causa de la presència d'un camp elèctric 

al seu interior, quan augmenta la diferència de potencial entre els seus terminals, i retornant-

la quan aquesta disminueix. Matemàticament es pot obtenir que l'energia, emmagatzemada 

per un condensador amb capacitat C que es connecta a una diferència de potencial V1 - V2, 

ve donada per:

ε=∫ 12⋅C⋅E 2⋅dV = 1
2
⋅C⋅(V 1−V 2)

2=1
2
⋅Q1⋅(V 1−V 2)=

Q1
2

2C
(2)

Aquest fet és aprofitat per a la fabricació de memòries, en les quals s'aprofita la capacitat 

que apareix entre la porta i el canal dels transistors MOS per tal d'estalviar components.

Un condensador ideal amb els seus terminals connectats a una diferència de potencial u(t), 

pot definir-se segons l'equació diferencial:

i (t )=C⋅
du (t )

dt
(3)

2  Comportament en CC i en CA

Un condensador real en CC a règim permanent es comporta pràcticament com un ideal, és 

a dir, com un circuit obert.

En ca, en canvi, un condensador ideal ofereix una resistència al pas del corrent que rep el 

nom de reactància capacitiva, XC, amb un valor que ve donat per la inversa del producte de 

la pulsació (ω = 2πf) per la capacitat, C:

X C= 1
j⋅ω⋅C

(4)
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Si la pulsació s'expressa en radiants per segon (rad / s) i la capacitat en farads (F), la 

reactància resultarà en ohms (Ω).

Al conectar una font de tensió sinusoïdal v(t) a un condensador, circularà un corrent i(t), 

també sinusoïdal, que el carregarà, originant en els seus borns una caiguda de tensió, -vc(t), 

el valor absolut del qual pot demostrar-se que és igual a v(t). Al dir que pel condensador 

"circula" un corrent, s'ha de puntualitzar que, en realitat, aquest corrent mai travessa el seu 

dielèctric. El que passa és que el condensador es carrega i descarrega al ritme de la 

freqüència de v(t), de manera que el corrent circula externament entre les seves armadures.

El fenomen físic del comportament del condensador en CA es pot observar en el gràfic de la 

figura 5.1:

Figura 5.1  Diagrama cartesià de tensions i corrent en un condensador 1

Entre els 0 º i els 90 º, i(t) va disminuint des del seu valor màxim positiu a mesura que 

augmenta la seva tensió de càrrega vc(t), arribant a ser nul quan arriba al valor màxim 

negatiu als 90 º, ja que la suma de tensions és zero (vc(t) + v(t) = 0) en aquest moment. 

Entre els 90 º i els 180 º, v(t) disminueix, i el condensador comença a descarregar-se, 

disminuint per tant vc(t). En els 180 º, el condensador està completament descarregat, 

aconseguint i(t) el seu valor màxim negatiu. Dels 180 º als 360 º, el raonament és similar a 

l'anterior.

De tot això es dedueix que la corrent queda avançada 90 º respecte de la tensió aplicada, 

pel que XC quedarà com es mostra:

X⃗ C=0+X C⋅j (5)
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3  Càrrega i descàrrega d'un condensador

Al connectar un condensador en un circuit, el corrent comença a circular per aquest. Alhora, 

el condensador va acumulant càrrega entre les seves plaques. Quan el condensador es 

troba totalment carregat, deixa de circular corrent pel circuit. Si es treu la font i es posa el 

condensador i la resistència en curtcircuit, la càrrega comença a fluir d'una de les plaques 

del condensador a l'altra a través de la resistència, fins que la càrrega és nul·la en les dues 

plaques. En aquest cas, el corrent circularà en sentit contrari al que circulava mentre el 

condensador s'estava carregant.

4  Associacions de condensadors

Anàlogament al que hem fet per a resistències i inductors en els 2 capítols previs a aquest, 

procedirem amb els condensadors.

4.1  En sèrie

1
C TOTAL

= 1
C 1

+ 1
C 2

+...+ 1
C n

=∑
k=1

n 1
C k

(6)

4.2  En paral·lel

C TOTAL=C 1+C 2+...+C n=∑
k =1

n

C k   (7)

Fixem-nos ara que els càlculs matemàtics queden invertits al que suposaven els càlculs 

associatius per a resistències i inductors.

5  Fenòmens paràsits dels condensadors

Figura 5.2  Circuit equivalent dels efectes paràsits d'un condensador 2
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Els fenòmens paràsits dels condensadors són bàsicament 4: ESR, ESL, Leakage i Absorció 

dielèctrica.

5.1  ESR (equivalent series resistance)

L'ESR limita el valor mínim d'impedància obtingut. És bastant important en un condensador 

utilitzat com a filtre, ja que una ESR alta impedirà que l'atenuació fora de banda sigui 

l'adequada. Es modela com una resistència en sèrie amb el condensador i limita la mínima 

impedància que és possible obtenir, tal i com es mostra a la figura 5.2.

5.2  ESL (equivalent series inductance)

Vindria a ser la inductància paràsita en sèrie i implica que a partir d'una freqüència el 

condensador ja no es comporta com un condensador sinó com una bobina. Es comporta 

com una bobina en sèrie amb el condensador, tal i com podem observar a la figura 5.2.

5.3  Leakage (fuga de corrent)

És important per les pèrdues que pot produir en circuits de baix consum, ja que suposa 

l'autodescàrrega del condensador. Per tant, en circuits que requereixin precisió en CC no 

s'han de fer servir. Tal i com es mostra a la figura 5.2, es modela com una resistència en 

paral·lel amb el condensador, Rp.

5.4  Absorció dielèctrica

És un fenomen paràsit dels aïllants, que produeix l'anomenat efecte memòria. Si es prova a 

carregar un condensador electrolític a una tensió, i després el descarreguem curtcircuitant 

els seus terminals, es pot veure que la seva tensió és zero amb els terminals curtcircuitats. 

Però després, a l'obrir el circuit, es veu ràpidament que la seva tensió puja fins al voltant de 

+1 V. Tota la càrrega hauria d'abandonar el condensador immediatament. En el gràfic de la 

figura 5.3 s'observa el comportament temporal.
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Figura 5.3  Absorció dielèctrica d'un condensador 3

És una distorsió sobre la qual hi ha poca documentació, però és de bastant importància en 

circuits de filtres actius, circuits de Sample & Hold i convertidors analògic-digitals.

No es pot mesurar amb els mètodes tradicionals (una ona sinusoïdal no indica res), ja que 

la distorsió es produeix en el domini del temps i no en un domini freqüencial, que és on es 

fan les proves. El seu estudi va venir donat a partir dels circuits de Sample & Hold, on es 

poden veure els resultats d'aquesta distorsió en forma de dada digital.

L'absorció dielèctrica es mostra com si el voltatge estigués en funció d'un voltatge anterior. 

En els condensadors ceràmics passa amb voltatges tant positius com negatius.

En general tot condensador i tot cable amb capacitat pateix d'aquest fenomen paràsit 

excepte l'ampolla de Leyden que és un condensador que utilitza el buit com a dielèctric. El 

que és cert és que en alguns dielèctrics com el poliestirè aquests efectes són molt inferiors 

als dels òxids dels condensadors electrolítics.

6  Tipus i usos de condensadors

A part dels condensadors de valor capacitiu fix, també hi ha condensadors variables i fins i 

tot un condensador variable que es presenta com un díode: el varicap. Però estudiarem 

amb més detall els condensadors de valor fix:

Els condensadors es divideixen principalment pel dielèctric empleat. Aquest dielèctric és 
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molt determinant en les característiques finals.

Aquesta divisió, resumint, seria:

· Electrolítics

· Ceràmics

· Polímers

· Altres

6.1  Condensadors electrolítics

Els electrolítics utilitzen una capa d'òxid de metall com a dielèctric, Consisteixen en unes 

dues capes de metall enrotllades entre si, amb un paper impregnat en líquid entremig. 

Aquest líquid és l'electròlit, el que s'encarrega d'oxidar el metall. Aquest material enrotllat 

s'introdueix en una càpsula d'alumini.

Figura 5.4  Interior d'un condensador electrolític axial 4

Normalment la reacció d'oxidació és reversible, i només es produeix quan s'aplica tensió en 

un sentit, mentre que en l'altre es produeix la reacció oposada, es desoxida. En aquest cas, 

l'aïllant va desapareixent i l'electròlit condueix la càrrega. El resultat és que l'electròlit fa de 

resistència, de manera que cada vegada passa més corrent, s'escalfa, bull i és habitual que 

arribi a, literalment, explotar.

De fet, per això porten unes osques a la part superior, perquè en cas d'explotar, ho facin cap 

amunt i no destrossin la resta del circuit.

Els únics metalls emprats són l'alumini i el tàntal. Tots dos creen òxids molt estables, i el 

potencial de la reacció és molt negatiu, és a dir, l'oxidació és espontània i molt ràpida.
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En principi sembla ser que l'alumini no s'oxida, però no és així. La reacció és tan ràpida i 

l'òxid tan estable que es crea una capa protectora que impedeix la difusió d'oxigen per dins 

del metall.

La constant dielèctrica obtinguda amb l'òxid d'alumini és 7 i, amb tàntal, 11. El tàntal és 

summament contaminant, pel que està en clar retrocés productiu.

En concret, els electrolítics d'alumini es poden fabricar en mides molt variades i amb ells 

s'obtenen les majors capacitats que es poden trobar. N'hi ha des de 1μF de capacitància en 

una càpsula de 5 mm d'alt per 3,5 mm de diàmetre fins a condensadors de 10 F de la 

grandària d'un petit telescopi.

Els de tàntal no solen passar dels 100 μF, però tenen millors característiques que els 

d'alumini.

Els efectes paràsits són molt notables en tots dos, ja que normalment com més gran és la 

constant dielèctrica, més interacciona amb la capacitat.

Amb els electrolítics d'alumini, tots els paràmetres són dolents, exceptuant el preu i les 

capacitats que es poden obtenir d'ells. L'absorció dielèctrica és alta, d'un 1 %, 

aproximadament.

Les fugues de corrent també són altes.

La ESR és dolenta. Depèn de la mida empleada, però pot sobrepassar 1 ohm en mides 

petites (100 μF a 25 V de tensió). La ESR augmenta respecte al voltatge màxim permès. 

Aquesta ESR es pot reduir si es fan servir diversos electrolítics d'igual capacitància posats 

en paral·lel.

La constant dielèctrica disminueix en funció de la freqüència, també varia amb la 

temperatura, i amb el temps s'assequen i no funcionen correctament. Cap electrolític està 

garantit per durar més de 10 anys.

6.2  Condensadors ceràmics

S'utilitzen exclusivament en microelectrònica, ja que els seus valors i mides no són 

suficients com per donar els 40 μF a 400 V que requeriria un motor, o els 1000 μF que 

requereix el filtrat d'una font d'alimentació.

Són molt barats i suposen una opció de la qual no es pot prescindir en molts casos, 

donades les seves característiques.
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Sobre els condensadors ceràmics cal dir dir que com la ceràmica no és maleable, sinó 

rígida, la configuració no és axial (enrotllada), sinó multicapa. Això minimitza molt la 

inductància paràsita.

Depenent del material, es poden dividir en diversos subgrups:

6.2.1  NP0, CG0

Són ceràmiques molt estables, de baixa constant dielèctrica (al voltant de 5) pel que no és 

possible obtenir grans valors de capacitat (màxim 10 nF). El dielèctric es fabrica amb, 

neodimi i samari, entre d'altres. Són molt estables amb la temperatura ja que solen estar 

formats per dos materials, un d'ells amb coeficient tèrmic negatiu i l'altre amb coeficient 

tèrmic positiu. Així es compensen i el resultat és molt proper a zero (en tot cas, és millor que 

el dels polímers).

Es poden obtenir toleràncies molt baixes, d'un 5 % o menys per a capacitats de l'ordre dels 

picofarad, i poden suportar voltatges de fins a 3000 V. Són adequats per a circuits 

temporitzadors i filtres. La seva absorció dielèctrica està al voltant del 0,01 % (un valor 

semblant al de la mica). La seva estabilitat també és envejable, la variació no supera el 0,1 

%.

6.2.2  X7R

És un material intermig entre les ceràmiques de baixa K i les d'alta K (K és la constant 

dielèctrica). La capacitància no és constant per a canvis de freqüència ni tampoc per a 

canvis de voltatge. Tot i així les variacions de capacitància degudes a la temperatura entren 

dins d'un 15% per a tot el rang de temperatures. Es fan servir per a bloquejar CC i, en 

general, per a aplicacions que no requereixin d'una gran constància en la capacitat, però si 

baixa ESR i ESL, i grandària.

6.2.3  Z5U, Y5V

Aquest material és el de major constant dielèctrica que existeix, amb valors que arriben a 

sobrepassar el valor de 4000, com és el cas del titanat de bari. La ventatja que ofereix 

aquesta mena de condensadors és que obtenen capacitats de fins i tot diversos μF en un 

encapsulat tan petit com el SMD 1206 (2x1 mm). Només serveixen per emmagatzemar 

energia ja que el seu coeficient tèrmic és molt elevat i caòtic. També la variació de capacitat 

davant del voltatge i la freqüència és molt abrupta. La seva ESL i ESR són molt baixes. La 
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seva absorció dielèctrica és molt alta, supera l'1 %.

6.3  Polímers

Aquest tipus de condensadors sol estar format per dos pel·lícules del polímer metalitzades 

d'una banda, i enrotllades entre si. Normalment això s'introdueix en una càpsula amb resina 

per donar rigidesa i estabilitat al conjunt (és la càpusla quadrada que tan sovint es veu en el 

món dels condensadors).

A vegades només s'introdueix en resina i, en alguns casos, només es protegeixen amb una 

capa de plàstic.

En general, tots els polímers tenen la mateixa estructura. Parteixen del polietilè, que és la 

cadena de carbonis amb enllaç doble entre carbonis, i se li van substituint hidrògens per 

ions com el clor, el fluor, grups com el metil, el fenil...

Aquests "afegits" varien el comportament de les molècules, les tornen més o menys polars, i 

al seu torn tenen més o menys llibertat per orientar els dipols dins de la molècula, afectant 

en més o menys mesura a la resta de la cadena. Lògicament, com més polar i com més 

mobilitat, més K, i com més afecti a la resta de la molècula, més absorció dielèctrica tindrà.

Les constants dielèctriques (K) varien de valor entre 2 i 4,5. El pitjor de tots els polímers és 

el clorur de polivinil, PVC, on K varia entre 3,3 i 4,55; el qual, tot i que no es fa servir per 

construir condensadors, s'utilitza per folrar cables, ja que és molt barat.

El següent, molt barat i molt estès és el Mylar, nom comercial del polièster. Té una K al 

voltant de 3,2. La seva absorció dielèctrica està al voltant del 0,3 %, el que no és del millor. 

Els condensadors MKT estan fets d'aquest material (és l'estàndard per indicar polièster 

metalitzat).

L'estàndard en aplicacions industrials és el policarbonat, donada la seva gran relació preu / 

factor de potència (una mesura de pèrdues). La seva constant dielèctrica és de 2,8; i és 

bastant estable. La seva absorció dielèctrica és del 0.1%.

El següent esglaó és el del poliestirè. La seva K és de 2,55; però és el material amb menor 

absorció dielèctrica després del tefló i l'aire. Però no és molt estable i fon a 80 ºC. La seva 

absorció dielèctrica és del 0,001% al 0,02%

El polietilè té una K = 2,35. S'utilitzaa per folrar cables, però no és gens habitual en 

condensadors.
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El polipropilè té una K = 2,1; i és el material usat per excel.lència en els circuits de qualitat. 

La seva absorció dielèctrica és molt baixa, del 0,002% al 0,02%. Els condensadors MKP 

estan fets d'aquest material, indica polipropilè metalitzat.

El tefló té una K = 2. Té les millors propietats de tots els polímers, a part de tenir el menor 

coeficient de fregament de tots els materials. Però té un gran inconvenient: és molt car. Dels 

anteriors polímers, cap es pot considerar car, tot i que el mercat determina que el polièster 

sigui el més barat i que els preus dels condensadors de poliestirè i polipropilè estiguin per 

sobre del que haurien. La seva absorció dielèctrica és del 0,001% al 0,01% i l'ampli rang de 

temperatures li permet treballar a 125 ºC.

Podem establir que com més petita és la K, menors són els efectes paràsits dels 

condensadors.

Un dels efectes més nocius és que a l'estar fabricats mitjançant làmines enrotllades, hi ha 

efectes inductius, tot i que materials com el tefló, el polipropilè o el poliestirè no es veuen 

afectats per la freqüència.

Els condensadors Solen fast cap solucionen aquest efecte inductiu mitjançant una 

construcció multicapa. Altres condensadors molt famosos, com els Hovland musicap no 

tenen d'especial en la seva fabricació res més que el fet que les capes de polipropilè i les de 

metall estan separades (no es tracta d'un plàstic metalitzat com en els altres casos). Això sí, 

el seu volum és entre 4 i 10 vegades més gran que el d'un condensador de film metàl·lic 

equivalent, la qual cosa, per altra banda, comporta tenir valors de ESR ínfims.

6.4  Silver mica

Un dels condensadors més importants en l'electrònica és, sens dubte, el de mica platejada. 

Consisteix en una fina làmina de mica amb un bany de plata. L'excepcional estabilitat i 

controlabilitat de la fabricació li fa mantenir les toleràncies més ajustades que són possible 

d'aconseguir amb un condensador. La K de la mica està entre el 6,5 i el 8,7 i la seva 

absorció dielèctrica està entre un 0,001 % i un 0,05 %, generalment més gran que la del 

tefló, el polipropilè i el poliestirè, i més o menys al mateix nivell que algunes de les 

ceràmiques NP0 .

La seva construcció i característiques de material el fan apte per a altes freqüències, ja que 

no és inductiu. Ha estat molt usat en circuits analògics de radiofreqüència. El seu preu és 

elevat, però també la seva qualitat.
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6.5  Altres tipus de condensadors

Hi ha altres tipus de condensadors molt menys utilitzats, com són els MOS, els de cristall 

(tots dos amb propietats semblants a les de la silver mica) i els veterans, els de paper i oli.

7  Conclusions sobre els condensadors

Cada tipus de condensador té la seva pròpia utilitat, els seus avantatges i inconvenients. És 

possible combinar les característiques de diversos condensadors per obtenir les 

característiques que requereixi el disseny que ens ocupi.

Tot i així, i com a norma general, podriem dir que els condensadors tenen 4 variables de 

gran importància

per determinar la seva qualitat:

· Gran capacitat

· Baixa ESR

· Baixa ESL

· Volum reduït.

En principi un condensador de policarbonat pot ser un molt bon condensador per a 

qualsevol aplicació, però no compleix l'últim punt (ocupa massa espai). Un electrolític no 

compleix el requisit de la baixa ESL. Un ceràmic Y5V compleix tot menys la gran capacitat. 

Per separat cap de les opcions és satisfactòria, però si per exemple posem un electrolític 

d'alumini en paral·lel amb un ceràmic d'alta K haurem reunit les quatre característiques: 

quan a 50 kHz l'electrolític deixés de comportar-se com a condensador, el ceràmic 

començaria a filtrar les altes freqüències d'una alimentació.

L'absorció dielèctrica o el leakage, són dos factors menors a l'hora de triar els condensadors 

que ens puguin venir bé.
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1.6  TRANSISTORS

1  Història i fonaments físics del transistor

Quan es va acabar la segona Guerra Mundial es va iniciar als Bell Laboratories, als Estats 

Units, un programa de recerca bàsica sobre teoria de sòlids. Un dels resultats d'aquest 

programa va ser el transistor. En aquesta època, la teoria quàntica, és a dir, la teoria física 

que descriu els fenòmens microscòpics, ja estava ben establerta.

La teoria quàntica havia obert la possibilitat d'entendre les propietats dels sòlids a partir de 

la seva estructura atòmica. La direcció dels laboratoris Bell esperava que a través d'un 

projecte de recerca interdisciplinària s'adquirissin suficients coneixements sobre els sòlids 

per dissenyar i fabricar materials que s'utilitzarien en el desenvolupament de nous i millorats 

components i elements per a sistemes de comunicacions.

Es va formar el grup per investigar els semiconductors, que va estar integrat pels físics 

Walter H. Brattain, William Schockley, John Bardeen, Gerald Pearson i el físic-químic Robert 

Gibney. Tant Shockley com Barden havien estudiat a fons la teoria quàntica mentre que 

Brattain havia dirigit un curs de postgrau en la matèria.

El 1945 van formar altres grups d'estudi de semiconductors per estar al dia en el camp. Es 

van adonar que durant la guerra s'havien aconseguit notables avenços en la utilització dels 

semiconductors de silici i germani, com a detectors per al radar. S'havia hagut de recórrer a 

aquests semiconductors perquè el radar emprava senyals elèctrics de major freqüència que 

els tubs al buit, amb tots els avenços aconseguits, no podien manejar adequadament. En la 

primera part d'aquest segle ja s'havien usat semiconductors (la galena, per exemple) com a 

detectors d'ones electromagnètiques abans de l'invent del tub al buit. Durant la guerra, 

diversos laboratoris havien aconseguit progressos en la comprensió del comportament dels 

semiconductors, així com en la preparació de mostres de silici i de germani.

Les propietats elèctriques de les substàncies depenen del grau de llibertat que tinguin els 

seus electrons. Per això només cal dir que els electrons dels àtoms estan acomodats al 

voltant del nucli en capes, i que en cadascuna d'aquestes capes hi ha un nombre màxim 

d'electrons: dos a la primera capa, vuit a la segona, 18 a la tercera, etc. Els electrons d'un 

àtom van ocupant successivament les capes, començant per la més interior, fins a arribar a 

esgotar els electrons. Llavors, si un àtom té, diguem, vuit electrons (que correspondria a 

l'element oxigen), dos ocupen la primera capa i els sis restants ocupen la segona, per tant, 
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en l'oxigen l'última capa no queda completa. A la figura 6.1 es mostra un diagrama 

esquemàtic de l'estructura de capes dels primers onze àtoms de la taula periòdica. Així, el 

liti (Li) té només un electró a la seva capa externa; el bor (B) en té tres; el carboni, quatre; el 

neó, vuit (o sigui, que queda completa); etc. En base a aquests fets es construeix la taula 

periòdica dels elements. Al segle XIX el rus Dimitri Mendeleiev va idear aquesta taula de 

forma empírica, i que només va poder ser explicada amb fonament un cop es va aplicar la 

mecànica quàntica a l'estructura atòmica al segle XX.

Figura 6.1  Estructura de les capes electròniques dels primers
onze àtoms de la taula periòdica 1

Els electrons que estan en capes completes queden fortament atrapats a l'àtom, mentre que 

l'atracció és dèbil per als electrons de l'última capa, si aquesta no està completa. Quan 

menys electrons hi hagi en l'última capa, menor serà la força amb la que quedin atrapats. 

Per tant, en aquells elements amb un sol electró en la seva última capa, com aquest està 

molt dèbilment unit a l'àtom, es pot separar d'ell amb molta facilitat, i així aquest electró 

quedarà disponible perquè l'element condueixi molt bé electricitat. Àtoms amb un sol electró 

en la seva capa externa són el sodi, el coure, la plata, l'or, etc. (elements que són bons 

conductors de l'electricitat).

Els nuclis dels àtoms que tenen capes externes plenes d'electrons exerceixen una forta 

atracció sobre ells i per tant no són bons conductors d'electricitat. Perquè servissin a aquest 

propòsit es requeririen forces molt elevades aplicades sobre els electrons externs, el que 

implicaria utilitzar voltatges molt alts. Els elements que tenen les seves capes externes 

completes són els gasos nobles situats a l'última columna de la taula periòdica dels 

elements (l'heli, el neó, l'argó...).

Els àtoms i molècules tenen nivells d'energia ben definits per a cada un d'ells. L'estat que té 

el valor més baix d'energia es diu estat de base, mentre que els estats amb valors més 

grans d'energia es diuen estats excitats. A la seqüència de nivells, mostrada a la figura 6.2, 
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podem veure l'espectre d'energia d'un àtom. Diferents àtoms tenen diferents espectres 

d'energia. En qualsevol moment l'àtom només pot tenir una de les energies dels seus 

nivells, és a dir, l'àtom no pot tenir una energia que tingui un valor que es trobi entre dos 

valors dels seus nivells. Això ens diu que l'energia està quantificada. Si l'àtom experimenta 

un determinat procés és possible que canviï la seva energia, per exemple, a causa d'una 

col·lisió amb un altre àtom, d'una descàrrega elèctrica, d'un escalfament, etc. En aquest cas, 

l'àtom pot passar del nivell d'energia en què es troba a un altre nivell; per exemple, passar 

de l'estat base al primer estat excitat, o al segon, etc.; però només pot començar i acabar en 

algun dels seus nivells permesos.

Figura 6.2  Espectre d'energia d'un àtom 1

Si la transició és des d'un nivell energètic baix a un altre de superior, es diu que l'àtom 

absorbeix energia (igual a la diferència entre els valors de les energies d'aquests dos 

nivells), mentre que si passa d'un nivell alt a un altre més baix, es diu que l'àtom emet 

energia (igual a la diferència entre els valors de les energies d'aquests nivells). Això significa 

que un àtom només pot absorbir o emetre energia en quantitats perfectament determinades, 

que són iguals als valors de les diferències de les energies entre els parells de nivells als 

que se li permetin les transicions (per altre mena de motius que ara no venen al cas, pot 

passar que alguna d'aquestes transicions estigui prohibida).

Fins aquest moment hem parlat només d'àtoms aïllats, que no experimenten cap força. 
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Quan els àtoms formen un sòlids, s'esdevenen fenòmens col·lectius entre ells, ja que les 

seves densitats són molt altes (el que significa que estan molt junts), pel que les forces que 

exerceixen uns sobre altres són de gran consideració. En conseqüència, els nivells 

d'energia dels electrons es modifiquen considerablement. Ara, en lloc de tenir un conjunt de 

valors ben precisos, es formen intervals d'energies permeses separats per valors d'energia 

que són prohibits. En la figura 6.3 es mostra un diagrama de l'energia d'un sòlid hipotètic. 

En aquest cas, els electrons poden tenir energies entre els valors E1 i E2, entre E3 i E4 etc. 

Però no poden tenir energies entre E2 i E3. Als dominis d'energies que poden ser adquirides 

se'ls anomena bandes permeses i als dominis en què no poden tenir-se se'ls anomena 

bandes prohibides. Es diu que els sòlids tenen una estructura de bandes. Ara bé, els 

electrons que tenen els àtoms d'un sòlid, van ocupant les bandes permeses desdeles 

menys energètiques cap a les més energètiques consecutivament, de manera anàloga a 

com ho fan en àtoms aïllats. Una vegada que s'ocupa una banda, els electrons restants, si 

és que n'hi ha, comencen a ocupar la banda permesa següent.

Figura 6.3  En un sòlid, l'espectre d'energia forma
bandes tant permeses com prohibides 1

Hi ha diverses possibilitats. Una d'elles és que els àtoms d'una substància vagin omplint les 

capes permeses i que encara quedin electrons que comencen a ocupar l'última banda 

permesa sense arribar a omplir-la completament. Els electrons que estiguin a l'última banda 

incompleta poden desprendre's dels àtoms amb molta facilitat, per tant, podran conduir molt 

bé electricitat i la substància és, en conseqüència, un bon conductor de l'electricitat.

A les bandes que s'ocupen completament se'ls anomena bandes de valència. A les que 
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s'ocupen parcialment se'ls anomena bandes de conducció.

Una altra possibilitat és que els electrons d'un sòlid omplin completament les bandes 

permeses i, al completar l'última, ja no hi hagi més electrons disponibles. Per tant, la banda 

següent permesa, que seria de conducció, queda buida. Poden ara donar-se dos casos:

1)  En el primer, la separació energètica entre l'última banda de valència (completa) i 

     la de conducció (buida) és molt gran. En aquest cas, perquè un electró que està 

     a la part superior de la banda de valència pugui passar a la de conducció ha 

     d'adquirir com a mínim aquesta energia de separació, que en general és molt 

     difícil de donar externament. Hi ha diverses maneres de proporcionar aquesta 

     energia: bé per mitjà d'un voltatge, que en el nostre cas seria extremadament alt, 

     o bé, augmentant la temperatura del sòlid, que també hauria de ser un augment 

     desproporcionat. En conseqüència, els electrons queden ben units als àtoms i no 

     poden donar lloc a un corrent elèctric. Aquest és el cas d'un aïllant o dielèctric.

2)  El segon cas es dóna quan la separació entre l'última banda de valència    

     (completa) i la de conducció (buida) és molt petita. Si la temperatura és   

     relativament baixa no hi ha electrons a la banda de conducció i per tant la   

     substància es comporta com un aïllant. No obstant això, amb una energia molt 

     petita que se li proporcioni, per exemple, amb un petit voltatge o bé amb un     

     lleuger augment de temperatura, diversos electrons passaran a la banda de   

     conducció sense omplir-la i, per tant, la substància es comportarà com un   

     conductor. A aquest tipus de sòlids se'ls anomena semiconductors. En la seva 

     fase sòlida el germani i el silici són exemples de semiconductors.

Una altra forma d'explicar el que acabem de dir és la següent: els semiconductors estan 

constituïts per àtoms que tenen quatre electrons a la seva última capa. Quan formen un 

sòlid, cada electró es comparteix entre dos àtoms veïns. Es pot dir que l'electró d'un àtom es 

mou cap al buit que hi ha a l'última capa (que no està plena) de l'àtom veí. A aquest tipus de 

comportament se l'anomena enllaç covalent. Per tant, en aquesta substància no hi ha 

electrons disponibles per conduir electricitat. En aquesta situació la banda de conducció del 

sòlid està buida. Si se li augmenta una mica la temperatura al semiconductor, alguns dels 

electrons s'escaparan i ja no formaran l'enllaç covalent; aquests electrons han passat a la 

banda de conducció i ja estan disponibles per conduir electricitat.
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Figura 6.4  Estructura del silici. Els puntets negres representen els
electrons en enllaç covalent 2

Suposem ara que en el semiconductor es substitueix un dels àtoms per un altre que tingui 

cinc electrons de valència (per exemple un àtom de fòsfor). En aquest cas, quatre dels 

electrons de la seva capa exterior s'ocuparan de formar enllaços covalents amb els àtoms 

de germani veïns, mentre que el cinquè electró, per dir-ho així, queda lliure. Aquest pot 

servir per conduir electricitat. En conseqüència, es pot millorar la capacitat per conduir 

electricitat d'un semiconductor introduint impureses (dopant-lo). A un semiconductor així 

dopat se l'anomena N.

Figura 6.5  Una impuresa de fòsfor (P) permet que hi hagi un electró lliure,
que serveix per conduir l'electricitat 3
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A més del fósfor, també es podrien fer servir impureses com l'antimoni o l'arsènic.

Una altra possibilitat seria reemplaçar un dels àtoms del semiconductor per un altre que 

tingui només tres electrons en la seva capa externa, com per exemple, el bor. En aquest 

cas, els tres electrons del bor s'enllacen amb àtoms veïns.

Ara un dels electrons d'un àtom veí forma el quart l'enllaç que falta, però al fer-ho deixa un 

buit en l'àtom que ocupava originalment. De seguida, un electró d'un altre àtom passa a 

ocupar el lloc que falta, deixant al seu torn un buit i així successivament. Ens adonem que el 

forat o forat s'ha anat propagant. Aquests forats tenen la mateixa massa que l'electró, però a 

causa de que, efectivament, és una absència d'electró (és a dir, de càrrega negativa), el 

forat té càrrega efectiva positiva. Per tant, aquest semiconductor amb impureses de bor 

dóna lloc a un corrent elèctric de forats positius que té sentit oposat a la d'un corrent 

d'electrons. Els forats es comporten com si fossin partícules. A aquest tipus de 

semiconductor se l'anomena P.

Figura 6.6  Una impuresa de bor (B) dóna lloc a un dèficit d'un electró,
que equival a un forat positiu 3

A més del bor, també es fan servir altres tipus d'impureses com el gal·li o l'indi.

En qualsevol dels dos casos, la conductivitat elèctrica del semiconductor s'augmenta 

substancialment si se li afegeixen impureses de qualsevol dels dos tipus en l'escala de parts 

per milió (ppm). Una conseqüència important és que, en semiconductors amb impureses,es 

pot controlar el nombre d'electrons que condueixen electricitat.
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2  Díodes

Ara imaginem que unim dos blocs, un de semiconductor P i un altre N. La magnitud del 

corrent elèctric que flueixi dependrà del sentit del voltatge aplicat. Si el bloc P es connecta al 

pol positiu d'una bateria i el N al negatiu (polarització directa), llavors passa el següent: com 

que en el bloc P hi ha forats positius, aquests són rebutjats cap al bloc N i atrets cap al pol 

negatiu B; per tant, hi ha una corrent de forats de A a B, és a dir, a través del dispositiu i 

arriben a la bateria. D'altra banda, al bloc N hi ha electrons negatius que són rebutjats per B 

i atrets per A, en conseqüència, els electrons flueixen de B a A creuant el dispositiu i arribant 

a la bateria. En resum, hi ha un doble corrent elèctric: d'electrons negatius de B a A i de 

forats positius de A a B. Aquests corrents són, en general, apreciables. A la figura 6.7 es 

mostra aquest tipus de polarització directa d'un bloc PN. 

Figura 6.7  Un bloc N i un altre P units permeten el pas de corrent elèctric si estan
connectats a la font de tensió com es mostra (polarització directa) 4

Vegem ara què passa si es connecten els blocs de manera oposada (polarització inversa). 

En aquest cas, els forats de P són atrets cap a A i rebutjats per B, amb el resultat que no 

creuen el dispositiu. D'altra banda, els electrons de N són atrets per B i rebutjats per A, el 

que ocasiona que tampoc creuin el dispositiu. En conseqüència, no hi ha corrent a través 

del dispositiu i el circuit està, de fet, obert.

Tot i així, el potencial creat pels ions de la capa de deflexió (capa que es crea entremig del 

contacte PN -o NP-, on es produeix el traspàs d'electorns i buits entre les dues capes N i P) 

produeix un camp elèctric. Al seu torn aquest camp produeix un corrent de deriva que fa que 

els portadors minoritaris (que es generen tèrmicament) de cada costat travessin la capa de 

deflexió i arribin a les regions on són majoritaris. Aquest corrent, com depèn dels portadors 

minoritaris, serà molt feble i pràcticament independent de la tensió aplicada. En canvi sí que 
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serà molt dependent de la temperatura, ja que aquest fenomen és el que causa l'augment 

de portadors minoritaris.

I com a últim punt, es pot produir un fenomen anomenat allau. Es produeix quan el camp 

elèctric és tan intens (potencial elevat) que algun electró de la banda de valència adquireix 

energia suficient com per escapar dels enllaços covalents dels àtoms de la capa de deflexió, 

cap a la banda de conducció. L'energia necessària és alta, per això es requereix que el 

camp elèctric també ho sigui.

L'electró s'accelera pel camp, adquirint energia cinètica, i pot impactar amb altres àtoms. El 

xoc pot comunicar energia a un altre electró per a què escapi de la capa de valència a la de 

conducció, i ja són dos, que s'acceleren pel camp i poden impactar sobre dos àtoms més, 

alliberant dos nous electrons, que alliberaran 4 més, i aquests 8 més, i així successivament. 

Aquest fenomen s'explica gràficament a la figura 6.8.

Figura 6.8  Multiplicació en allau 5

A aquest fenomen multiplicador se l'anomena multiplicació en allau i produeix un augment 

irreversible del corrent en inversa, destruint el díode (el que s'anomena ruptura de la unió).

En resum, pel dispositiu mostrat a la figura 6.7 només circula electricitat quan la polaritat de 

la bateria és la que es mostra a la figura, mentre que si s'inverteix la polaritat, no hi ha 

corrent. Es pot també pensar que aquest fenomen passa pel fet que la resistència del 

dispositiu no és la mateixa quan el corrent circula en un sentit que quan circula en l'oposat. 

En un sentit la resistència és molt petita i per tant és fàcil que circuli electricitat, mentre que 
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en el sentit oposat la resistència creix enormement, impedint el corrent elèctric. D'aquesta 

manera s'aconsegueix un dispositiu que funciona de manera similar al díode construït amb 

un tub al buit i rep el nom de díode semiconductor. Per les seves propietats descrites 

s'utilitza com a rectificador de corrent.

2.1  Capacitat paràsita

Hi ha dos fenòmens que creen un comportament capacitiu en els díodes.

Un es basa en què cada vegada que varia el voltatge aplicat al díode es produeix una 

redistribució de càrregues semblant al que passa en un dielèctric d'un condensador. Aquest 

comportament té lloc en polarització directa, però en inversa és menyspreable.

En polarització inversa, sí que hi ha un fenomen que s'acosta més físicament al que s'entén 

per condensador. El dielèctric d'aquest “condensador” el formaria la capa de deflexió i les 

armadures les parts P i N als costats de la capa de deflexió. Aquesta capacitat paràsita és 

una de les més significatives, i tots els transistors la pateixen en algun punt.

Figura 6.9  Fenomen capacitiu en polarització inversa 5

No obstant això el valor d'aquesta capacitat no és constant ja que l'amplada d'aquesta capa 

de deflexió tampoc és constant. La capacitat augmenta a mesura que disminueix el voltatge 

en polarització inversa i disminueix a mesura que augmenta aquest voltatge, perquè la 

capacitat d'un condensador augmenta com més juntes estan les armadures i disminueix 
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quan s'allunyen.

A aquest fenomen se'l denomina modulació de la capacitat, i en amplificació lineal i 

radiofreqüències és una importantíssima causa de distorsió a alta freqüència.

Aquesta és la base teòrica del varicap, que és un díode que es fa servir per poder controlar 

la seva capacitat controlant la seva tensió de polarització inversa.

3  Transistors i vàlvules termoiòniques

3.1  Vàlvules termoiòniques

La vàlvula electrònica, també anomenada vàlvula termoiònica, vàlvula de buit, tub de buit o 

bulb, és un component electrònic utilitzat per amplificar, commutar, o modificar un senyal 

elèctric mitjançant el control del moviment dels electrons en un espai "buit" a molt baixa 

pressió, o en presència de gasos especialment seleccionats.

La vàlvula originària va ser el component crític que va possibilitar el desenvolupament de 

l'electrònica durant la primera meitat del segle XX, incloent l'expansió i comercialització de la 

radiodifusió, televisió, radar, àudio, xarxes telefòniques, ordinadors analògics i digitals, 

control industrial, etc. Algunes d'aquestes aplicacions són anteriors a la vàlvula, però van 

viure un creixement explosiu gràcies a ella.

Figura 6.10  Vàlvules termoiòniques 6

Al llarg de la seva història, van ser introduïts moltíssims tipus de vàlvules, però els principis 

de funcionament bàsics són:
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· Efecte Edison: La gran majoria de les vàlvules electròniques estan basades en la 

  propietat que tenen els metalls en calent d'alliberar electrons des de la seva  

  superfície.

· Gasos ionitzats: En altres casos, s'utilitzen les característiques de la conducció 

  electrònica en gasos ionitzats, això és principalment important en els reguladors de 

  tensió, rectificadors de vapor de mercuri, vàlvula de commutació T/R, etc.

· Efecte fotoelèctric: En altres casos, el principi de funcionament es basa en   

  l'emissió d'electrons per l'efecte fotoelèctric.

Segons el nombre d'elèctrodes que tinguin les vàlvules, es classifiquen en: díodes, tríodes, 

tètrodes, pèntodes, i així successivament.

Figura 6.11  Tríode de l'any 1906 7

L'ocàs d'aquesta tecnologia va començar amb la invenció del transistor i el posterior 

desenvolupament de components d'estat sòlid que eren molt més petits, barats i fiables que 

la vàlvula.

Tot i així, avui en dia, encara sobreviu en certes aplicacions específiques on, per raons 

tècniques, resulten més convenients. Per exemple en transmissors de radiofreqüència d'alta 

potència i sistemes de radar s'utilitzen magnetrons, vàlvules d'ona progressiva TWT, 

thyratrones, etc. En televisió i sistemes d'imatge medicinal encara s'utilitzen tubs de raigs 

catòdics o tubs de captura d'imatge, i en la llar és la base de funcionament del forn 

microones. També segueixen sent àmpliament utilitzades en amplificadors de guitarres i 

baixos, així com en equips de so d'alta fidelitat.
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3.2  Transistors

Suposem que construïm un dispositiu que consisteix en dos blocs semiconductors tipus N i 

un d'extremadament prim de tipus P. El bloc P, anomenat base (denotat per B), queda entre 

els dos N. Si ara es connecta un dels blocs N, anomenat emissor (denotat per E), a la 

terminal negativa d'una bateria, i l'altre bloc N, anomenat col·lector (denotat per C), a la 

positiva, llavors els electrons de l'emissor són rebutjats per A i atrets per D (com mostra la 

figura 6.12), de manera que creuen la base i arriben al col·lector, donant lloc a que hi hagi 

un corrent en el circuit a través de la font de tensió (i si hi hagués una càrrega com una 

resistència, el corrent la travessaria).

La magnitud del corrent que arribi a circular depèn de diversos factors. Un d'ells és el 

voltatge de la font de tensió, (com més gran sigui aquest, major serà el corrent). Un altre 

dels factors és la polaritat de la base. Si la base és positiva, els electrons que vénen de 

l'emissor seran atrets per la base i s'acceleraran, per la qual cosa hi haurà més corrent a 

través del dispositiu. D'altra banda, si la base és negativa, un cert nombre d'electrons que 

vénen de l'emissor seran rebutjats, disminuint-se el corrent net. En el cas extrem en què la 

polaritat de la base, essent negativa, tingui una magnitud molt gran, pràcticament no hi 

haurà corrent. Així, la polaritat de la base controla i modifica el corrent que circula a través 

del dispositiu. Així mateix, el corrent es pot intensificar, depenent del voltatge de la font de 

tensió. En conseqüència, aquest dispositiu amplifica el senyal que mostra la base.

Aquest comportament és precisament el que té el tríode construït amb un tub al buit: el 

càtode equival a l'emissor, l'ànode equival al col·lector i, la reixeta equival a la base.

El dispositiu que acabem de descriure s'anomena transistor NPN.

Figura 6.12  Esquema d'un transistor NPN 1
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També es pot construir un dispositiu en què un bloc N molt prim queda entre dos blocs P, 

anomenat transistor PNP. El seu funcionament és completament similar al transistor NPN, 

només que les polaritats queden invertides.

Entre els anys 1945 i 1949 el grup de la companyia Bell va desenvolupar la teoria dels 

transistors, la va verificar experimentalment i va construir díodes i tríodes. L'any de 1956 

Bardeen, Shockley i Brattain van rebre el Premi Nobel de Física pel brillant treball que va 

desembocar en la invenció del transistor. Hem d'esmentar que Bardeen va rebre el 1972 

novament el Premi Nobel de Física, ara en companyia de J. R. Schrieffer i L. N. Cooper, per 

haver desenvolupat la teoria de la superconductivitat.

Figura 6.13  Rèplica del primer transistor de la història 8

El transistor bipolar d'unió, o BJT, va ser el primer transistor inventat i, fins la dècada de 

1970, va ser el més comunament utilitzat. Fins i tot després que el MOSFET estigués 

disponible, el BJT es va mantenir com el transistor que es feia servir per a molts circuits 

analògics com a senzill amplificador degut a la seva més gran linealitat i facilitat de 

fabricació. Les propietats dels MOSFETs, com la seva utilitat en dispositius de baixa 

potència, generalment en configuració CMOS, els va permetre capturar gairebé tota la quota 

de mercat per a tots els circuits digitals. Els MOSFETs, més recentment, han conquerit la 

majoria de les aplicacions analògiques com ara circuits analògics de rellotges, reguladors de 

voltatge, amplificadors, transmissors d'energia, controladors de motor, etc.

La utilitat fonamental d'un transistor ve de la seva capacitat per utilitzar un petit senyal 

aplicat entre un parell de terminals per controlar un senyal molt més gran en un altre parell 

de terminals. A aquesta propietat se l'anomena guany. Un transistor pot controlar la seva 

sortida en proporció al senyal d'entrada, és a dir, pot actuar com un amplificador. O bé, el 

transistor es pot utilitzar per activar o desactivar el corrent en un circuit de control elèctric 

com un commutador, on la quantitat de corrent està determinada per altres elements del 

circuit.
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El transistor és considerat per molts com el més gran invent del segle XX. És el component 

actiu clau en pràcticament tota l'electrònica moderna. La seva importància en la societat 

actual es basa en la seva capacitat de ser produït en massa mitjançant un procés altament 

automatitzat (de fabricació de semiconductors), que aconsegueix baixos costos per 

transistor.

Encara que diverses empreses produeixen cadascuna més de mil milions d'elements 

individuals (coneguts com a transistors discrets) cada any la gran majoria dels transistors es 

produeixen per a circuits integrats, microxips o simplement xips, juntament amb díodes, 

resistències, condensadors i d'altres components electrònics per produir circuits electrònics 

complets. Una porta lògica es compon de fins a una vintena de transistors mentre que un 

microprocessador avançat, el 2006, podia utilitzar fins a 1,7 milions de transistors 

(MOSFETs). Al voltant de 60 milions de transistors es van construir l'any 2002 per cada ser 

humà que hi ha al planeta.

Tant el baix cost d'un transistor, com la seva flexibilitat i fiabilitat han fet d'aquest, un 

dispositiu únic. Els circuits transistoritzats han substituït els dispositius electromecànics en el 

control dels aparells i maquinària. Sovint és més fàcil i més barat utilitzar un 

microcontrolador i escriure un programa d'ordinador per dur a terme una funció de control 

que no pas fer el disseny d'una funció de control mecànica equivalent.

3.3  Avantatges del transistor respecte de les vàlvules termoiòniques

Els transistors tenen diversos avantatges sobre els tubs al buit. En primer lloc, perquè 

funcioni un tub al buit el seu càtode s'ha d'escalfar, i això s'aconsegueix mitjançant un 

corrent elèctric. El voltatge típic que es requereix per aconseguir això és de 250 V. Una 

vegada connectat aquest voltatge es necessita esperar determinat temps fins que s'escalfi 

el càtode. Per tant, qualsevol aparell que faci servir tubs al buit no funciona immediatament 

després d'haver-se connectat. El transistor no requereix d'aquest escalfament, per la qual 

cosa comença a funcionar immediatament després de la seva connexió. En conseqüència, 

l'ús d'un transistor en lloc de tubs al buit estalvia molta energia, i per tant, resulta més 

econòmic.

En segon lloc, la resposta del transistor a senyals de freqüències molt altes és molt efectiva, 

cosa que no passa amb els tubs al buit.

També, els transistors, treballen amb impedàncies baixes, és a dir amb tensions reduïdes i 

corrents altes, mentre que les vàlvules presenten impedàncies elevades i per tant treballen 

amb altes tensions i petites corrents.

Els transistors són molt més barats que les vàlvules.
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Com que la mida d'un transistor és molt menor (i pesen molt menys) que la dels tubs al buit, 

amb ell es va iniciar la miniaturització dels aparells electrònics.

L'invent del transistor va obrir una nova era en la civilització moderna, ja que se'l va poder 

utilitzar de manera molt general en una gran varietat d'aparells. En les dècades de 1950 i 

1960 es van construir ràdios, ordinadors electrònics, aparells de control industrial, etc.; que 

gràcies als transistors van ser de mides relativament petites, portàtils, amb requeriments 

d'energia molt reduïts i de llarga vida.

En gran mesura, en les dècades esmentades els transistors van substituir els tubs al buit. 

No obstant això, per a certes aplicacions molt específiques els tubs han tingut avantatges 

sobre els transistors. Així, s'empren per a transmissors de ràdio de potència alta i mitjana, 

per a amplificadors de microones i oscil·ladors, per a tubs de raigs catòdics com els que 

s'usen en les televisions, monitors, pantalles de diversos aparells, amplificadors de potència 

per a guitarres elèctriques, etc.

Figura 6.14  Diferents tipus de transistor 9

4  Funcionament bàsic del transistor. BJT, JFET i MOSFET

Hi ha dos tipus bàsics de transistors, els bipolars (BJT) i els d'efecte de camp (FET), i 

cadascun funciona de forma diferent.

4.1  Transistor bipolar

El transistor bipolar (conegut també per BJT, de l'acrònim anglès de Bipolar Junction 

Transistor) va ser el primer tipus de transistor en ser produït massivament i és un dispositiu 

de tres terminals, anomenats emissor, base i col·lector (E, B i C). La propietat més 

destacada d'aquest dispositiu és que, dintre d'uns marges determinats, el corrent de 

l'emissor i el col·lector es controla a través del corrent relativament petit de la base.

L'estructura física d'un transistor bipolar consta de dues unions PN disposades una a 

continuació de l'altra. Entre els terminals d'emissor i base hi ha una unió PN, anomenada 
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unió emissora, i entre els terminals base i col·lector una altra unió PN anomenada unió 

col·lectora. Hi ha dos tipus de transistors bipolars: el NPN i el PNP. Aquests noms venen de 

la seva descripció física: En el transistor NPN, l'emissor és un semiconductor de tipus N, la 

base és de tipus P i el col·lector és de tipus N. L'estructura física del transistor PNP és igual 

a l'anterior si canviem les regions P per regions N, i les N per P. És el tipus de transistor que 

ja hem estudiat en l'apartat anterior.

Figura 6.15  Transistor bipolar PNP 10                    Figura 6.16  Transistor bipolar NPN 10

Les figures 6.15 i 6.16 corresponen a la simbologia dels dos tipus de BJT que existeixen (el 

PNP i el NPN).

El transistor pot funcionar de dues formes que permeten aplicacions diferents:

4.1.1  El transistor com a commutador

S'utilitzen els transistors com a interruptors electrònics; per a aplicacions d'alta potència, 

com fonts d'alimentació commutada, o per a aplicacions de baixa potència, com ara portes 

lògiques.

Una vegada la tensió de la base assoleix un determinat nivell, el corrent no augmentarà a 

l'augmentar la tensió entre base i col·lector (VBE) i la sortida es durà a terme a un determinat 

voltatge. Aleshores es diu que el transistor està saturat. Per tant, els valors de la tensió 

d'entrada poden ser escollits de tal manera que la sortida estigui totalment apagada (OFF), 

o completament encesa (ON). El transistor actua com un interruptor, i aquest tipus 

d'operacions és comú en circuits digitals, on només els valors ON i OFF són rellevants. El 

mode de treball del transistor com a commutador és similar al funcionament d'un interruptor, 

té dos estats definits:

· Estat obert o de no conducció (OFF). Presenta una resistència infinita.



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 90

· Estat tancat o de conducció (ON). Presenta una resistència zero.

El control de l'estat de sortida del transistor, format pels terminals col·lector-emissor, 

s'efectua a través del terminal base. Els sentits dels corrents al transistor varien segons el 

tipus de transistor, si és NPN o PNP. L'emissor, que en el símbol està representat amb una 

punta de fletxa per diferenciar-lo del col·lector, indica el sentit que pot seguir el corrent en 

aquest terminal. A la figura 6.17 es mostren aquests sentits per a un transistor NPN:

Figura 6.17  Intensitats de corrent en un transistor NPN 11

Fixem-nos que en aquesta figura 6.17:

· El corrent del col·lector (Ic) entra al transistor.

· El corrent de base (Ib) entra al transistor.

· El corrent de l'emissor (Ie) surt des de l'interior cap a l'exterior.

En el cas d'un PNP, tots tres corrents estarien invertits de sentit.

Les intensitats que circulen pel transistor compleixen una relació numèrica en els dos 

modes de funcionament i en els dos tipus de transistor. El valor de la intensitat d'emissor és 

la suma dels valors de les intensitats de base i de col·lector:

Ie = Ib + Ic (1)

Pel que fa al corrent, el transistor es comporta com un nus on entren o surten dos corrents 

(Ib i Ic) i un altre corrent que va a l'inrevés dels altres (Ie). La intensitat de base, que controla 

l'estat del transistor, és molt petita en relació a les altres dues, Ie i Ic. Aleshores, per 

aproximació, es pot dir que les intensitats del col·lector i l'emissor pràcticament tenen el 
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mateix valor:

Ie  ≈  Ic (2)

Pel que fa a les diferències de potencial entre els terminals (compte que a la figura 6.17, la 

diferència de potencial ve marcada amb una 'U' i, aquí, ens referirem a ella com a 'V'), 

també segueixen una relació sempre que es facin servir els seus valors absoluts:

Vce = Vcb + Vbe (3)

En estat de conducció, la tensió entre base i emissor (Vbe) és d'aproximadament 0,65 V. 

Tenint present aquests valors (normalment són molt petits en relació a la tensió 

d'alimentació), la considerarem de valor zero. Així doncs, i simplificant:

Vbe = 0 ; Vce = 0 (4)

Sintetitzant, en estat de conducció, el transistor es comporta com un interruptor tancat 

controlat per un petit corrent a la base. El corrent commutat pel transistor passa entre el 

col·lector i l'emissor (NPN), i la tensió entre el col·lector i l'emissor és zero.

En estat de blocatge, la situació del transistor canvia. No hi ha corrent a la base, per tant, la 

conducció no existeix entre el col·lector i l'emissor (NPN): no és possible que hi hagi corrent. 

Aleshores, el transistor es comporta com un interruptor obert.

I podem parlar de les següents zones de treball:

· Zona de tall: El fet de fer nul el corrent de base, és equivalent a mantenir el circuit 

  base-emissor obert. En aquestes circumstàncies, el corrent de col·lector és   

  pràcticament nul i, per això, es pot considerar el transistor en el seu circuit com un 

  interruptor obert.

· Zona de saturació: El díode col·lector està polaritzat directament i el transistor es 

  comporta com una petita resistència. En aquesta zona un augment del corrent de 

  base no provoca un augment del corrent de col·lector, aquest depèn exclusivament 

  de la tensió entre emissor i col·lector. El transistor s'assembla en el seu circuit   

  emissor-col·lector a un interruptor tancat.
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4.1.2  El transistor com a amplificador

Està dissenyat de forma que un petit canvi en el voltatge (Vref) canvii el petit corrent a través 

de la base del transistor i l'amplificació del corrent del transistor combinat amb les propietats 

del circuit. Això significa que petits canvis de Vref produeixen grans canvis de Ve, tal i com es 

mostra a la figura 6.18:

Figura 6.18  Petits canvis de Vref produiran grans canvis
en el Ve d'aquest transistor NPN 12

Són possibles diferents configuracions d'un sol transistor amplificador, amb algunes que 

proporcionen guany de corrent, d'altres guany de tensió i, algunes, ambdues coses.

Des del telèfon mòbil fins a la televisió, un gran nombre de productes inclouen amplificadors 

per a reproducció de so, transmissió de ràdio i processament de senyals. El primer 

transistor discret d'àudio amplificava tot just uns pocs centenars de milivats, però la potència 

i l'alta fidelitat l'han fet augmentar gradualment i ja es disposa de millors transistors i d'una 

arquitectura d'amplificació evolucionada.

Els transistors d'àudio moderns amplifiquen fins a uns pocs centenars de watts i són 

comuns i relativament barats.

Alguns fabricants d'instruments musicals barregen transistors i tubs de buit en el mateix 

circuit, ja que molts opinen que els tubs tenen un so característic que és de més “qualitat”.
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Ara només tindrem una zona de treball:

· Zona activa directa: Correspon a una polarització directa de la unió emissor-base i 

  a una polarització inversa de la unió col·lector-base. Aquesta és la regió d'operació 

  normal del transistor per a amplificació.

Al capítol 2.7 s'explica amb més detall un exemple d'amplificació de potència a partir d'un 

transistor BJT de tipus NPN amb emissor comú.

4.2  Transistor d'efecte de camp (MOSFET I JFET)

Entre els transistors d'efecte de camp (FET o, Field Effect Transistor), podem distingir les 

següents famílies:

· Transistors MOSFET: utilitzen les propietats de les estructures de   

  metall/òxid/semiconductors.

· Transistors JFET: que utilitzen les propietats de les unions PN.

En la majoria dels casos, el disseny del canal està fet de manera que qualsevol dels 

extrems es pot utilitzar com a drenador o com a font, però hi ha casos especials en els quals 

el canal és assimètric i per tant no es poden intercanviar aquests terminals.

Al tenir diferents mecanismes de funcionament els transistors FET respecte dels BJT, se'ls 

canviarà el nom dels seus terminals. És a dir, que a la pràctica, el que per a un BJT seria 

base-col·lector-emissor, en un FET serà porta-drenatge-font, respectivament.

4.2.1   JFET

El JFET (Junction Field-Effect Transistor, en català transistor d'unió d'efecte de camp) és un 

dispositiu electrònic, és a dir, un circuit que, segons uns valors elèctrics d'entrada, reacciona 

donant uns valors de sortida. En el cas dels JFET, al ser transistors d'efecte de camp 

elèctric, aquests valors d'entrada són les tensions elèctriques, en concret la tensió entre els 

terminals S (font) i G (porta), VGS . Segons aquest valor, la sortida del transistor presentarà 

una corba característica que es simplifica definint-hi tres zones amb equacions definides: 

tall, òhmica i saturació.
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Figura 6.19  Esquema intern d'un JFET canal-P 13

Físicament, un JFET dels anomenats canal P està format per una pastilla de semiconductor 

tipus P, en els extrems de la qual se situen dues patilles de sortida (drenador i font) 

flanquejada per dues regions amb dopatge de tipus N als que es connecten dos terminals 

connectats entre si (porta). A l'aplicar una tensió positiva (en polarització inversa) VGS entre 

porta i font, les zones N creen al seu voltant sengles zones en les que el pas d'electrons 

(corrent de drenatge, ID) queda tallat, anomenades zones d'exclusió. Quan aquesta VGS 

sobrepassa un valor determinat, les zones d'exclusió s'estenen fins a tal punt que el pas 

d'electrons ID entre font i drenador queda completament tallat. A aquest valor de VGS se 

l'anomena Vp (moltes vegades, aquesta Vp la trobarem com a Vth, de l'anglès threshold, que 

significa llindar -el llindar a partir del qual passem de la zona de tall a la zona òhmica-). Per 

a un JFET canal N les zones pin s'inverteixen, i VGS i Ip són positius, tallant-se el corrent per 

a tensions majors que Vp.

Així doncs, segons el valor de VGS es defineixen dues primeres zones: una activa per a 

tensions negatives més grans que Vp (ja que Vp és també negativa) i una zona de tall per a 

tensions menors que Vp. Els diferents valors de la ID en funció de VGS vénen donats per una 

gràfica o equació anomenada equació d'entrada.

A la zona activa, al permetre's el pas de corrent, el transistor donarà una sortida en el circuit 

que ve definida per la pròpia ID i la tensió entre el drenador i la font (VDS). A la gràfica o 

equació que relaciona aquestes dues variables se l'anomena equació de sortida, i en ella és 

on es distingeix el funcionament de les dues zones actives:  l'òhmica i la de saturació.
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Figura 6.20  Gràfic d'entrada i de sortida d'un JFET canal N 14

A partir del gràfic d'entrada del transistor de la figura 6.20, es poden deduir les expressions 

que permeten analitzar matemàticament el funcionament d'aquest. Així, hi ha diferents 

expressions per a les diferents zones de funcionament.

· Per a: |VGS| < |Vp| (zona activa), la corba de valors límit d'ID ve donada per l'expressió:

I D= I Dsat.(1−
V GS

V p
)
2

(5)

, on IDsat. la ID de saturació que travessa el transistor per a VGS = 0, la qual ve  

  donada per l'expressió (6) que implica una variable de proporcionalitat 'k' que ve 

  determinada per les característiques especifíques de cada transisitor:

I Dsat.=
k
2

V p
2 (6)

  Els punts inclosos en aquesta corba representen ID i VGS en la zona de saturació (també 

coneguda com a punt de treball, Q), mentre que els punts de l'àrea inferior a aquesta 

representen la zona òhmica.

· Per a: | VGS |> | Vp | (zona de tall): ID = 0

Al gràfic de sortida es poden observar amb més detall els dos estats en els quals el JFET 

permet el pas de corrent. En un primer moment, la ID va augmentant progressivament a 

partir de la tensió de sortida VDS. Aquesta corba ve donada per l'expressió (7).
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I D=k
2

V DS(V GS−V p) (7)

que sol expressar-se així: I D=
V DS

Ron
(8)

, quedant doncs:     
Ron=

1
k
2 (V GS−V p)

(9)

Per tant, en aquesta zona, i a efectes d'anàlisi, el transistor pot ser substituït per una 

resistència de valor Ron, de manera que s'observa una relació entre ID i VDS definida per la 

Llei d'Ohm. Això fa que a aquesta zona de funcionament se la denomini zona òhmica.

A partir d'una determinada VDS, el corrent ID deixa d'augmentar, quedant-se fixa en un valor 

al que s'anomena ID de saturació o IDsat. El valor de VDS a partir del qual s'entra en aquesta 

nova zona de funcionament ve donat per l'expressió: VDS = VGS - Vp. Aquesta IDsat., 

característica de cada circuit, es pot calcular mitjançant l'expressió:

I D=k
2
(V GS−V p)

2 (10)

Aquesta és la simbologia amb la que ens trobarem indicada aquesta mena de FETs:

Figura 6.21  Simbologia dels MOSFETs de canal N i
canal P, respectivament15

4.2.2  MOSFET

Anàlogament al JFET, el transistor d'efecte de camp MOSFET (Metal Oxide Semiconductor  

Field Effect Transistor) és un dispositiu de tres terminals anomenats drenador, D (de l'anglès 

drain), porta, G (de l'anglès gate) i sortidor o font, S (de l'anglès source).
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El corrent que circula entre el drenador i el sortidor es controlat per la tensió aplicada a la 

porta. Aquest transistor té, de fet, un quart terminal: el cos, B (de l'anglès body). A aquest 

terminal se li aplica una tensió fixa. Un element fonamental en aquest transistor és el 

condensador de porta que, en els primers transistors, era format per un metall, una capa 

d'òxid de silici com a dielèctric i un semiconductor com a segona placa del condensador. 

Precisament el nom d'aquest transistor deriva d'aquesta estructura.

Un aspecte molt important d'aquest dispositiu és que ocupa una extensió menor sobre el 

silici que el transistor bipolar, i això permet una alta densitat d'integració.

L'estructura d'un transistor MOS d'acumulació (o enriquiment de canal N) es representa a la 

figura 6.22:

Figura 6.22  Esquema d'un transistor MOSFET
d'acumulació (o enriquiment N) 16

Està constituït per un semiconductor de tipus P (en color rosa a la figura 6.22), on s'han 

creat dues regions N (en color verd) que constitueixen el sortidor S i el drenador D. Entre 

aquestes regions es forma el condensador de porta, constituït per una placa metàl·lica 

(placa gris fosc sota la porta G, on el terminal de porta G fa contacte), un òxid de porta que 

actua com a dielèctric (la zona groga de just a sota), i el semiconductor que forma la segona 

placa (la zona P de color rosa). El quart terminal, anomenat cos B, fa contacte amb el 

semiconductor P.

El seu funcionament de forma resumida és el següent: quan s'aplica una tensió positiva al 

terminal de porta es crea un camp entre les plaques del condensador que incideix 
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perpendicularment sobre la superfície del semiconductor. Aquest camp atreu càrregues 

negatives cap a la superfície i rebutja les positives. Si el camp té prou intensitat aconsegueix 

crear, a la proximitat de la superfície del semiconductor, una regió molt rica en càrregues 

negatives que s'anomena canal N.

Aquest canal N, de longitud 'L' i amplada 'b', connecta les dues regions N i permet el pas de 

corrent entre drenador i sortidor. Si el camp transversal es fa més intens, el canal N es fa 

més ric en càrregues negatives, la seva resistència disminueix i permet el pas d'una corrent 

més gran. El transistor MOS s'anomena d'efecte de camp perquè el corrent que circula entre 

els terminals de drenador i sortidor està controlat per aquest camp perpendicular a la 

superfície del semiconductor entre les regions de drenador i sortidor. A la figura 6.23 es 

representen els símbols d'aquest transistor:

Figura 6.23  Simbologia dels MOSFET nMOS i pMOS 17

Podem parlar de les següents zones de treball:

· Zona de tall: quan la tensió de la porta és idèntica a la del substrat, el MOSFET 

  està en estat de no conducció: cap corrent flueix entre la font i el drenador.

· Zona de conducció lineal: al polaritzar la porta amb una tensió negativa   

  (pMOS) o positiva (nMOS), es crea una regió de deflexió a la regió que separa la 

  font del drenador. Si aquesta tensió creix prou, apareixeran portadors minoritaris 

  (electrons en pMOS, buits en nMOS) a la regió de deflexió que donaran lloc a un 

  canal de conducció. El transistor passa llavors a estat de conducció, de manera 

  que una diferència de potencial  entre font i drenador donarà lloc a un corrent. El 

  transistor es comporta com una resistència controlada per la tensió de porta.

· Zona de saturació: quan la tensió entre drenador i font supera cert límit, el canal de 
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  conducció sota la porta pateix un estrangulament a les rodalies del drenador i   

  desapareix. El corrent entre font i drenador no s'interromp, ja que és fruit del camp 

  elèctric entre els dos, però es fa independent de la diferència de potencial entre els 

  dos terminals.

Per a un MOSFET de canal induït tipus n en la seva regió lineal:

I D=k [(V GS−V p)V DS

V DS
2

2
]

,on:

k=
b⋅μn⋅ϵ
L⋅W

, essent:· b, l'amplada del canal

· μn, la movilitat dels electrons

· Є, la permitivitat elèctrica de la capa d'òxid

· L, la longitud del canal

· W, l'espessor de la capa d'òxid

Quan el transistor opera a la regió de saturació, la fórmula passa a ser la següent:

I Dsat.=
k+1

k 0
(V GS−V p)

2

Aquestes fórmules són només un model senzill de funcionament dels transistors MOSFET i, 

per tant, aproximat.

La forma més habitual d'utilitzar transistors MOSFET és en circuits de tipus CMOS, 

consistents en l'ús de transistors pMOS i nMOS complementaris.

Les aplicacions de MOSFET discrets més comunes són:

· Resistència controlada per tensió.

· Circuits de commutació de potència (HEXFET, FREDFET, etc).

· Mescladors de freqüència, amb MOSFET de doble porta.

5  Avantatges dels transistors MOSFET sobre els BJT

En un transistor bipolar, el corrent de base IB controla la magnitud del corrent del col·lector 

IC. Mentre que en un FET, la tensió entre la porta i el sortidor VGS controla el corrent del 

drenador ID.
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La principal aplicació dels MOSFET està en els circuits integrats, p-mos, n-mos i c-mos, 

degut a que tenen certs avantatges sobre els transistors bipolars BJT:

· Consum en mode estàtic molt baix.

· Mida molt inferior a la del transistor bipolar (actualment de l'ordre de mitja micra).

· Gran capacitat d'integració a causa de la seva mida reduïda.

· Funcionament per tensió: són controlats per voltatge pel que tenen una   

  impedància d'entrada molt alta. La intensitat que circula per la porta és de l'ordre 

  dels nanoampers.

· Un circuit realitzat amb MOSFET no necessita resistències, amb l'estalvi de   

  superfície que això comporta.

· La velocitat de commutació és molt alta, essent de l'ordre dels nanosegons.

6  Els MOSFET de potència

Aquesta configuració que hem vist correspon als mosfet de baixa potència, als mosfet 

denominats laterals. Però els mosfet de potència fan servir altres configuracions més 

eficients: els D-MOS, V-MOS, tros-MOS...; i es basen en una difusió vertical en lloc d'una 

difusió horitzontal.

La principal diferència de construcció és que el drenador es connecta al substrat, aplicant-se 

la seva corresponent capa de silici tipus N sota el canal de tipus P, el que forma un díode 

paràsit que és molt útil en commutació de càrregues inductives (tot i que pot generar 

limitacions dinàmiques). En ells el camp elèctric de la porta és referit directament a la font, i 

no al substrat. A la figura 6.24 podem veure l'esquema del mosfet vertical (V-MOS).
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Figura 6.24  Esquema del V-MOS 5

Habitualment, amb la finalitat d'augmentar l'eficiència de la capa d'inversió, la porta es troba 

en un sot (d'aquí els diferents noms). També es col·loquen diverses fonts, no només una, en 

diferents geometries: triangle, quadrat, hexàgon, donant lloc així a més marques comercials. 

A la figura 6.25 podem veure'n un exemple gràfic.

Figura 6.25  MOSFET amb un sot a la porta per augmentar l'eficiència 5
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Posar la porta en un sot permet que la longitud de porta sigui més curta, reduint la 

resistència en estat de conducció lliure i fent que l'àrea de porta necessària per crear la 

capa d'inversió sigui menor, reduint així la seva capacitat paràsita.

A la figura 6.26 podem veure un mosfet de canal N de difusió vertical. En ell es detalla la 

direcció del corrent elèctric en el mode de conducció. La capa d'inversió per conduir entre el 

drenador i la font es produeix a les proximitats de la porta mentre que la resta del canal es 

comporta com un díode en inversa:

Figura 6.26  Corrent elèctric de conducció d'un MOSFET vertical 5

A la figura 6.27 es poden veure els fenòmens paràsits d'un MOSFET. Els més important són 

les capacitats paràsites, de porta a font, a drenador...; i altres fenòmens com el body-drain 

diode, que és un element paràsit que, tot i ser paràsit, té avantatges per a treballar amb 

càrregues reactives com motors i altaveus.

Hi ha un fenomen paràsit, que a més és de gran importància per comprendre el fenomen del 

latching en els IGBT, que és el transistor NPN paràsit. Podem veure el seu emissor a la font, 

la seva base al canal de silici tipus P i el seu col·lector a la capa N epitaxial. Genera 

inconvenients dinàmics com limitar la màxima variació de la tensió drenador-font. Quan es 

produeix una gran variació de tensió VDS, la capacitat paràsita entre N-epitaxial i el canal P 

pot disparar el transistor creant un estat de conducció, encara que la tensió de porta estigui 

per sota de la tensió d'estrangulament. Aquest fenomen d'entrada en conducció també es 

pot generar per un mecanisme diferent, basat en la realimentació que produeix a alta 

freqüència la capacitat paràsita CGD, la càrrega comunicada pot elevar la tensió VGS si la 

resistència connectada a la porta és alta, i si VGS supera Vt (voltatge d'estrangulament) 
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entrarà en conducció.

Figura 6.27  Fenomens paràsits d'un MOSFET 5

7  Transistor IGBT

Figura 6.28  Simbologia del transistor IGBT 18

El transistor IGBT (insulated gate bipolar transistor, o transistor bipolar de porta aïllada) és 

relativament nou. Els primers models daten de l'any 1980, però només es van estendre 

notablement a partir del 1995, coincidint amb l'apogeu de les aplicacions de commutació, i 

quan els fabricants van posar a disposició del públic models més fiables i barats.

7.1  Generació d'un transistor PNP dins d'un IGBT

Té la mateixa estructura que un mosfet vertical de potència, però s'hi afegeix una capa de 

silici tipus P entre el que abans es considerava el drenador i el contacte metàl·lic.
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D'aquesta manera es forma un transistor PNP entre el canal de tipus P, el drenador de tipus 

N i la nova capa de silici tipus P, tal i com es mostra a la figura 6.29.

Figura 6.29  Estructura d'un transistor IGBT 5

A la figura 6.30 podem veure com el canal de silici tipus P del transistor mosfet es converteix 

en el col·lector del transistor PNP. Per ell circularà gran part de corrent, encara que 

lògicament el corrent de base del PNP circularà per la capa d'inversió del mosfet en direcció 

a la font.

Figura 6.30  Generació d'un transistor NPN dins d'un IGBT 2

A la figura 6.31 es mostra el circuit equivalent de l'IGBT. Ha de quedar clar que és un model 

equivalent, és a dir, que fa el mateix però que no és el mateix.
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Es pot veure també que el col·lector de l'IGBT correspondria a l'emissor del PNP i que 

l'emissor del IGBT correspondria al col·lector del PNP.

Figura 6.31  Ciruit equivalent a un transistor IGBT 5

8  Avantatges dels IGBT sobre els MOSFET verticals

Els avantatges dels transistors IGBT sobre els MOSFET verticals consisteixen en què ara es 

pot modular la conductivitat de la capa N que corresponia al drenador, per la injecció de 

portadors de la nova capa P. Això permet que la densitat de corrent d'un IGBT sigui una 

mica més del doble del que s'obté amb un MOSFET. L'àrea de silici és un dels elements 

més cars de l'electrònica, pel què suposa un avantatge molt important.

En general aquests dispositius es comporten com els MOSFET, encara que tinguin algunes 

diferències. Són dispositius controlats per tensió, no per corrent. La seva alta impedància 

d'entrada a freqüències d'àudio fa que tampoc necessitin drivers ni corrent per funcionar en 

zona lineal. Manegen potència amb gran facilitat. El coeficient tèrmic és, en general, gairebé 

nul.

Tot i això, aquesta gran capacitat per conduir corrent fa que no hi hagi més que models de 

potència. I a més, tenint en compte que els forats, portadors majoritaris en el silici tipus P i 

que tenen una baixa mobilitat en comparació amb els electrons, fan que augmentin 

notablement les pèrdues, per la qual cosa s'estima que és preferible recórrer només a 

dispositius de tipus N, encara que sigui a costa de que el circuit excitador sigui més 

complex. En resum, només existeixen dispositius tipus N de potència.

Un altre avantatge sobre els mosfet, és que la transconductància del mosfet driver s'ha de 

multiplicar pel guany en corrent del PNP, el que dóna unes xifres de transconductància total 

molt altes, i poden assolir els 100 S. Això significaria que per a produir una variació del 

corrent d'un Ampere hauria de variar la tensió de control 10 mV. (La transconductància és la 

facultat de que una variació en la tensió de control es converteixi en una variació de 

corrent).
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Un altre avantatge és que és possible obtenir baixes pèrdues per a dispositius d'alt voltatge. 

En un mosfet d'alt voltatge és necessari augmentar la mida de la capa epitaxial (N-) per dos 

motius: per augmentar la tensió de ruptura de la unió P (canal) i N (epi), i també perquè es 

podria produir un estrangulament del canal semblant al que passa amb els JFET per les 

capes de deflexió que formen les capes N-epi i el canal de silici tipus P.

La transconductància també es veu afectada, perquè també és necessari reduir la mida del 

canal de silici tipus P i la mida de les fonts. Tot això deriva en una major resistència en el 

mode de conducció lliure, i per a altes corrents, el major efecte resistiu, és el que produeix 

les pèrdues.

Tot i així, en un IGBT les pèrdues no són tan clarament relatives a la corrent, sinó que es 

deuen a un voltatge fix, com succeeix en els transistors BJT. A més, les pèrdues d'un mosfet 

augmenten amb la temperatura, ja que són purament resistives. En un IGBT, que es basa 

en la presència de portadors minoritaris (la concentració de portadors minoritaris depèn 

enormement de la temperatura), el fenomen és diferent. L'únic que pateix la major 

resistència per la temperatura és el corrent de base generat pel mosfet, mentre que el 

guany en corrent del PNP augmenta, habitualment, a un ritme més gran. Tot i així els 

models comercials solen tenir un coeficient tèrmic proper a zero.

8.1  El problema de la cua

Les majors deficiències d'un IGBT sobre el mosfet es produeixen quan es passa de l'estat 

de conducció (lliure o lineal) al de tall. Aquí pateixen el mateix problema que els BJT, però 

amb dues diferències molt importants. La primera és que el transistor PNP del IGBT mai 

entra en saturació profunda, sinó que està en un estat molt proper a l'actiu, on el díode 

base-col·lector no es polaritza en directa i no caldrà eliminar els portadors minoritaris 

d'aquesta unió.

Però sí que hi haurà portadors minoritaris a la base del PNP. Ja que no es pot accedir a la 

capa epitaxial, perquè la capa P de l'emissor del PNP i la capa N epitaxial cobreixen tot el 

silici, l'única alternativa és que es recombinin. Aquest és un procés notablement més lent 

que en els mosfet, on no s'ha de recombinar res, i en els BJT es pot accelerar aplicant un 

corrent negatiu a la base que faci desaparèixer als portadors minoritaris.

Però aquí no hi ha res que acceleri, i en el gràfic de commutació que es mostra a la pàgina 

següent, es pot veure un fenomen anomenat "cua"(tail time), que consisteix en que el 

mosfet entra en tall ràpidament però la part bipolar segueix conduint, i és responsable en 

gran mesura de les pèrdues per commutació.
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Figura 6.32  Temps de cua, o transició entre que el IGBT entra en
zona de tall i realment el pas de corrent es talla 5

La segona diferència amb un BJT normal és que per a accelerar la recombinació dels buits 

(minoritaris en la base d'un PNP) es pot intercalar una capa de silici tipus N molt dopat, que 

té com a objectiu i com a contrapartida reduir el temps de vida dels portadors minoritaris, 

facilitant la seva recombinació.

Figura 6.33  IGBT amb la capa N+BUFFER 5
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A aquest tipus de IGBT amb una capa N+ intermitja se l'anomena PT (punch thorugh), als 

que no la porten, NPT (non Puch through). La majoria dels IGBTs que es fabriquen són PT.

Per desgràcia, i a l'igual que passa amb el transistor BJT, l'eficiència d'un transistor bipolar 

es basa en gran mesura en què la base sigui molt estreta i que els portadors tinguin més 

dificultat a l'hora de recombinar-se.

També té com a avantatge una major conductivitat de la capa tipus N i la possibilitat de fer la 

capa N-epitaxial més prima. La reducció de l'eficiència de la part bipolar també porta dos 

avantatges, una és la reducció del coeficient tèrmic tan negatiu del PNP, el que pot facilitar 

l'ús de diversos IGBT en paral·lel i l'altra és una major immunitat al latching (fenomen que 

s'explicarà en breu).

En aquest tipus de transistor, els fabricants intenten escollir els millors paràmetres per a 

cada aplicació concreta, i caldria triar si es vol gran velocitat, baixes pèrdues o alguna cosa 

intermitja.

8.2  Latching

El darrer problema és que hi ha quatre capes NPNP, el que forma un tiristor, un dispositiu de 

commutació amb només dos estats, que respon a una excitació permetent la conducció 

lliure, i aquí el cebat del tiristor es pot produir quan la tensió en alguna part interna del canal 

de silici tipus P supera en algunes dècimes de volt a la tensió d'algun punt extern de les 

fonts.

Figura 6.34  Cebat del tiristor en presència d'un diferencial
de tensió entre el subrat P i la font N 5
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A partir d'aquí el tiristor entra en conducció i encara que en la majoria dels IGBT actuals 

aquest fenomen està controlat i es pot desactivar, en principi només es desactivarà quan 

s'interrompi l'alimentació del transistor complet.

Vist d'una altra manera, s'ha de tenir en compte que la font (N), el canal (P) i la capa 

epitaxial (N) formen un transistor bipolar paràsit, com ja vam veure en el transistor MOSFET. 

Aquest transistor NPN paràsit es formarà de la següent manera: la regió N (antiga font) 

actuarà com a emissor, el canal P actuarà com a base, n (epi) actuarà com a col·lector. Al 

seu torn, la capa n-epi és la base d'un altre tranistor PNP, i el col·lector d'aquest PNP ceba 

la base del transistor paràsit.

Figura 6.35  2 transistors paràsits o latching en un IGBT 5

Es formarà un latch, i en principi només es desactivaria quan s'interrompés l'alimentació del 

transistor per complet.

Afortunadament això es pot solucionar en la fase de disseny tractant que la resistència del 

canal P sigui notablement inferior a la de la resistència de la font N, o que per geometria mai 

es pugui produir l'enclavament del latch.

9  Classificació i nomenclatura

Els transistors es poden classificar segons:

· El material semiconductor: de germani, silici, arseniür de gal·li, carbur de silici, etc.

· Estructura: BJT, JFET, IGFET (MOSFET), IGBT, i d'altres.
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· Polaritat: NPN, PNP (en els BJTs).

· Nivell de potència: baixa, mitjana, alta.

· Màxima freqüència de funcionament: baixa, mitjana, alta, radiofreqüència (RF), 

  microones (la màxima freqüència efectiva d'un transistor s'indica amb el terme ft , 

  una abreviatura de freqüència de transició. La freqüència de transició és la   

  freqüència màxima a la qual el transistor actua com a amplificador).

· Aplicació: commutació, de propòsit general, àudio, alta tensió, super-beta.

· Física d'encapsulat: tecnologia through-hole metàl·lica o de plàstic, tecnologia de 

  muntatge en superfície, ball grid array, mòduls de potència.

· Factor d'amplificació: hfe (transistor beta). El paràmetre beta designa la proporció 

  d'electrons que surten per la base en front dels que surten pel col·lector, és a dir, el 

  guany de corrent.

Per tant, un transistor podria descriure's, per exemple, així: de silici, per a muntatge en 

superfície, BJT, NPN, de baixa potència, i d'alta freqüència de commutació.

Els transistors sempre vénen identificats amb unes lletres al principi (com per exemple, el 

BC547B). Anem a veure quin és el significat d'aquestes primeres lletres d'un transistor

comú:

Prefix Ús
BC Baixa potència

BF Alta freqüència

BD Resistència

BA Germani

Figura 6.36  Taula de prefixos, amb el seu significat, dels transistors

Els transistors van en una àmplia gamma d'encapsulats, normalment de vidre, metall, 

ceràmica o plàstic. Els transistors de potència tenen un encapsulat relativament gran que 

pot ser muntat sobre un dissipador de calor per evitar que es cremin. En l'extrem oposat, 

alguns transistors d'alta freqüència i de muntatge superficial són tan menuts com un gra de 

pols. Hi ha molts transistors, especialment els de potència que tenen un terminal 
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(normalment el col·lector o el drenador) connectat internament a l'encapsulat per facilitar la 

dissipació de calor.

Els primers transistors estaven fets de germani (Ge) però ara la majoria estan fets de silici 

(Si). Alguns dels de major rendiment es fabriquen amb arseniur de gal·li (GaAs).

Els transistors bipolars poden ser activats amb llum a més d'amb electricitat (a partir de 

l'efecte fotoelèctric). Els dispositius dissenyats per a aquest propòsit s'anomenen 

fototransistors, però no són més que transistors estàndards amb un encapsulat transparent.

10  Llei de Moore

La Llei de Moore no és una llei en el sentit científic, sinó més aviat una observació, i ha 

establert les bases dels grans salts de progrés tecnològic.

El 19 d'abril de 1965, es va publicar un document elaborat per Gordon Moore en el qual ell 

anticipava que la complexitat dels circuits integrats es duplicaria cada any amb una reducció 

de cost molt important.

Coneguda com la Llei de Moore, la seva predicció ha fet possible la proliferació de la 

tecnologia en tot el món, i avui s'ha convertit en el motor del ràpid canvi tecnològic.

Moore va actualitzar la seva predicció l'any 1975 per a assenyalar que el nombre de 

transistors en un xip es duplicava cada dos anys. Això encara se segueix complint avui dia. 

A més de projectar com augmenta la complexitat dels xips (mesura per transistors 

continguts en un xip de computador), la Llei de Moore suggereix també una disminució dels 

costos. A mesura que els components i els ingredients de les plataformes amb base de silici 

creixen en acompliment es tornen exponencialment més econòmics de produir, i per tant 

més abundants, poderosos i transparentment integrats en les nostres vides diàries.

Els microprocessadors d'avui es troben a tot arreu, des de joguines fins a semàfors per al 

trànsit. Una targeta de felicitació musical que costa uns quants euros avui té més poder de 

còmput que els mainframes més ràpids de fa unes dècades.

El 2004 la indústria dels semiconductors va produir més transistors (i a un cost més baix) 

que la producció mundial de grans d'arròs, segons la Semiconductor Industry Association 

(Associació de la Indústria dels Semiconductors) dels Estats Units.
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1.7  FILTRES ELECTRÒNICS

Un filtre elèctric o electrònic és un element que discrimina una determinada freqüència o 

gamma de freqüències d'un senyal elèctric que passa a través d'ell, podent modificar tant la 

seva amplitud com la seva fase.

1  Introducció

Per entendre el que s'ha d'explicar sobre filtres en aquest capítol, primer hem de tenir clars 

uns quants conceptes:

1.1  Freqüència de ressonància (o freqüència central)

És la freqüència en la que les reactàncies inductiva i capacitiva són iguals:

f 0=
1

2π√LC
(1)

1.2  Octava

És l'interval entre dues freqüències, sent l'una el doble de l'altre.

Així doncs, es diu que dues freqüències estan separades per una octava, si:

 f 2 / f 1=2 (2)

1.3  Freqüència de tall (ft)

És la freqüència per a les que es produeix una atenuació de 3 dB de potència. És a dir, la 

tensió o la corrent es redueixen fins al 70,7 % ( 1/√2 ) de les corresponents a la 

freqüència de ressonància. La potència es redueix fins a la meitat.

En conseqüència, els guanys en tensió i corrent cauen fins al 70,7 % dels guanys en tensió 
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o en corrent a la freqüència de ressonància (o freqüència central). Així mateix, el guany en 

potència es redueix a la meitat.

En els filtres passa-banda i elimina-banda existeixen dues freqüències de tall: l'inferior i la 

superior. En els passa-baixes i els passa-altes, només una.

Figura 7.1  Freqüència de tall en un filtre passa-altes 1

Els guanys a les freqüències de tall, són els següents:

ΔVf t=ΔVf 0 /√2
20 log(ΔVf t / ΔVf 0)=−3dB

Δ If t=Δ If 0/√2
20 log(Δ If t / Δ If 0)=−3dB (3)

ΔWf t=ΔWf 0 /2

10log (ΔWf t /ΔWf 0)=−3dB

, on:

· ft : freqüència de tall
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· f0 : freqüència de ressonància o central

· ΔV : decrement de tensió

· ΔI : decrement de corrent

· ΔW : decrement de potència

La freqüència de tall, també es pot  definir com aquella per a la qual el valor òhmic de la 

resistència coincideix amb el valor òhmic de la reactància (ja sigui inductiva o capacitiva).

Anem a demostrar això a partir d'un exemple de filtre passa-altes de 1er ordre (ja que  en el 

nostre cas particular ens farà falta un filtre passa-altes).

L'esquema seria el següent:

Figura 7.2  Esquema simplificat d'un filtre
passa-altes de 1er ordre 2

Pel que hem dit sobre la freqüència de tall com la del valor òhmic de la resistència 

coincident amb el valor òhmic reactiu, tenim que:

R= 1
2⋅π⋅f t⋅C ⇒ f t=

1
2⋅π⋅R⋅C

(4)

El guany de voltatge (GV) d'aquest filtre vindria donat pel quocient entre el voltatge de 

sortida (Vsort) i el voltatge d'entrada (Ven):

GV =
V sort

V en
= I⋅R

V en
=

V en

√R2+ X c
2
⋅R

V en
= R
√R2+X c

2

(5)

Pel cas en què la freqüència d'entrada coincideixi amb la freqüència de tall, tindriem doncs 

que el guany del filtre quedaria així:

GV = R
√R2+R 2=

R
R⋅√2

= 1
√2

=0,707 (6)



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 119

Veiem, doncs, com acaba coïncidint aquesta reducció de tensió del 70,7 % (o -3 dB), que és 

precisament la que corresponia a la freqüència de tall.

Expressant GV en funció de la freqüència, obtindriem:

GV = 1
√(2⋅π⋅f ⋅R⋅C )2+1

(7)

1.4  Ample de banda o passant

Es defineix com la diferència entre les freqüències de tall superior i inferior. Només s'ha de 

tenir en compte en els filtres passa-banda i elimina-banda. Els passa-baixes i passa-altes, al 

tenir només una freqüència de tall, no en tindran, d'ample de banda.

1.5  Funció de Transferència

Amb independència de com s'ha dissenyat el filtre (analògic, digital o mecànic) la forma de 

comportar-se un filtre es descriu per la seva funció de transferència. Aquesta determina la 

forma en què la senyal aplicada canvia  d'amplitud i de fase al travessar el filtre. La funció 

de transferència triada tipifica el filtre. Alguns filtres passa-baixes habituals són:

· Filtre de Butterworth, amb una banda de pas suau i un tall agut.

· Filtre de Chebyshev, amb un tall més agut, però amb una banda de pas amb ondulacions.

· Filtres líptics o filtre de Cauer, que aconsegueixen una zona de transició més abrupta que 

els anteriors a costa d'oscil·lacions en totes les seves bandes.

· Filtre de Bessel, que té un tall més obtús, però que proporciona menys errors de fase que 

els anteriors.
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Figura 7.3  Funció de transferència d'alguns filtres
passa-baixes de 2on ordre 3

No aprofundirem en aquest punt, però es podria arribar a expressar matemàticament la 

funció de transferència en forma de fracció mitjançant les transformacions en freqüència 

adequades:

H ( f )=
numerador ( f )

denominador ( f )
(8)

, on :

  · H(f) = funció de transferència;

    · numerador(f) = transformada de Laplace a la freqüència de sortida;

    · denominador(f) = transformada de Laplace a la freqüència d'entrada.

Es diu que els valors que fan nul el numerador són els zeros i els que fan nul el 

denominador són polsos.

El nombre de polsos i zeros ens indicaria l'ordre del filtre i el seu valor determinaria les 

característiques del filtre, així com la seva resposta en freqüència i la seva estabilitat. Però 

anem a veure de què tracta aquest ordre.
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1.6  Ordre

L'ordre d'un filtre descriu el grau d'acceptació o rebuig de freqüències, per sobre o per sota, 

de la respectiva freqüència de tall. Un filtre de primer ordre amb una freqüència de tall igual 

a f, presentarà una atenuació de 6 dB en la primera octava (2f), 12 dB en la segona octava 

(4f), 18 dB en la tercera octava (8f) i així successivament. Un de segon ordre tindria el doble 

de pendent (representat en escala logarítmica) que un de primer ordre.

Podem construir filtres més selectius per a les freqüències, interconnectant diversos filtres. 

Així, connectant un filtre de 1er ordre i un altre de 2on ordre, s'obté un nou filtre de 3er ordre. 

Per aconseguir això, s'han d'utilitzar sempre el major nombre possible de filtres de 2on 

ordre, situant en primer lloc el de 1er ordre, depenent de l'ordre del filtre a construir. 

D'aquesta manera s'aconsegueix que la corba de resposta sigui molt més vertical i més 

propera a la freqüència central, apropant-se a la resposta ideal. Però aquest procediment 

també és més car i no sempre val la pena emprar-lo.

Tot i així, en el cas dels filtres digitals, és habitual obtenir ordres superiors a 100.

 

Figura 7.4  Funció de transferència per a 3 filtres
passa-baixes de diferents ordres 4
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· Els filtres de 1er ordre consten d'un sol component i produeixen menys errors de 

  fase que els altres (si els errors de fase són alts, en el cas de l'àudio, escoltarem 

  els senyals amb un cert retard que, si és molt alt, pot arribar a ser apreciat) . Tenen 

  el problema de que fan que els altaveus hagin de treballar en un rang de   

  freqüències molt ampli, cosa que, per exemple als altaveus de tipus tweeter, no els 

  va gens bé.

· Els filtres de 2on ordre són els que més es fan servir. El seu tall és més significatiu 

  que el de l'anterior, però produeix més errors de fase. Per contra, els altaveus   

  poden treballar en un rang més reduït. Amb els altaveus de tipus tweeter d'una 

  certa qualitat es recomana que la pendent mínima del filtre sigui aquesta, perquè 

  no els afectin freqüències més baixes.

· Amb els filtres de 3er ordre (acostumen a ser de tipus Butterworth), l'atenuació de 

  les freqüències és encara més significativa, en el punt de tall; les freqüències estan 

  en fase i els desplaçaments de fase es reparteixen pel rang de freqüències, pel 

  que no són tan evidents.

A vegades és necessari utilitzar aquest tipus de filtres, per exemple si els altaveus estan 

molt pròxims al final del seu rang de freqüències, però en aquest cas és millor que siguin 

filtres actius, ja que l'acumulació de components degrada el senyal.

L'altra excepció la constitueixen els altaveus de tipus tweeter, amb els que sí que pot ser 

interessant utilitzar aquest ordre de filtre, o major, per evitar una excessiva excursió del 

diafragma de cúpula que té aquesta mena d'altaveu.

· Els filtres de 4rt ordre de Linkwitz-Riley (no es fa servir el de Butterworth per   

  excessius problemes de desfasatge) es fan servir per a altaveus amb diafragmes 

  rígids, ja que la operació fora del rang pot ser caòtica. Si a més s'uneix a un   

  tweeter amb diafragma de cúpula metàl·lica, on passa el mateix però a freqüències 

  menors, llavors aquest tipus de filtre és pràcticament l'unica opció viable. A l'igual 

  que els filtres de 3er ordre, serà preferible que aquest filtre sigui actiu per tal que 

  no es degradi el senyal.
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2  Tipus de Filtres

Atenent als seus components, naturalesa dels senyals que tracten, resposta en freqüència i 

mètode de disseny, els filtres es classifiquen en els diferents grups següents:

2.1  Segons la resposta en freqüència

· Filtre passa-baixes: És aquell que permet el pas a senyals de freqüències baixes, des dels 

0 Hz de freqüència (o contínua) fins a una freqüència determinada per la freqüència de tall..

Figura 7.5  Gràfic d'un filtre passa-baixes 5

 

· Filtre passa-altes: És el que permet el pas de freqüències des d'una freqüència de tall 

determinada cap amunt, sense que hi hagi un límit superior especificat.

Figura 7.6  Gràfic d'un filtre passa-altes 5

· Filtre passa-banda: Són aquells que permeten el pas de components freqüencials 

continguts en un determinat rang de freqüències, entre una freqüència de tall superior i una 

altra d'inferior.
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Figura 7.7  Gràfic d'un filtre passa-banda 6

· Filtre elimina-banda: També anomenat filtre rebutja-banda, atenua-banda o filtre Notch, és 

el que dificulta el pas de components freqüencials continguts en un determinat rang de 

freqüències, entre una freqüència de tall superior i una altra d'inferior.

Figura 7.8  Gràfic d'un filtre elimina-banda 6

· Filtre multibanda: És el que presenta diversos rangs de freqüències en els quals hi ha un 

comportament diferent respecte de les altres freqüències.
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Figura 7.9  Gràfic d'un filtre de 2 bandes 7

· Filtre variable: És aquell que permet canviar la/es freqüència/es de tall.

2.2  Filtres actius i passius

· Filtre passiu: És el constituït únicament per components passius com condensadors, 

bobines i resistències.

· Filtre actiu: És aquell que pot presentar guany a tot o part del senyal de sortida respecte al 

d'entrada. En la seva implementació es combinen elements actius i passius (sent freqüent 

l'ús d'amplificadors operacionals i també tubs de buit o transistors), fet que permet obtenir 

ressonància i un elevat factor de qualitat (o factor Q. En breu explicarem més detalladament 

el que és aquest factor de qualitat) sense l'ús de bobines.

2.3  Filtres analògics o digitals

Atenent a com es construeix el filtre (bé amb components electrònics analògics, o bé amb 

electrònica i lògica digitals), els filtres es poden classificar en:

· Filtre analògic: és el filtre clàssic. Dissenyat amb components analògics com ara 

resistències, condensadors i amplificadors operacionals.

· Filtre digital: un xip o microprocessador s'encarrega del càlcul del senyal de sortida en 

funció d'uns paràmetres programats a l'interior de l'electrònica. Electròniques típiques per al

càlcul de filtres digitals són les FPGAs, DSPs, microprocessadors i microcontroladors 
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(inclosos els ordinadors i PACs).

Avui en dia la majoria de filtres són digitals causa dels beneficis que s'obtenen dels sistemes 

digitals enfront dels analògics: repetitibilitat, estabilitat, redefinibilitat per programari en 

comptes d'amb maquinari, mida, etc.

2.4  Altres filtres

· Filtre piezoelèctric: és aquell que aprofita les propietats ressonants de determinats 

materials com el quars.

Un altre tipus de filtre pot ser la ferrita que hi ha en molts cables (com el de les pantalles 

d'ordinador), que té la propietat de presentar diferent impedància a alta i baixa freqüència.

3  Factor de qualitat

El factor Q, també anomenat factor de qualitat o factor de selectivitat, és un paràmetre que 

mesura la relació entre l'energia reactiva que s'emmagatzema i l'energia que es dissipa 

durant un cicle complet del senyal. És un paràmetre important per als oscil·ladors, filtres i 

altres circuits sintonitzats, ja que proporciona una mesura adimensional de com d'aguda és 

la seva ressonància.

Els sistemes ressonants responen a una freqüència determinada (anomenada freqüència 

natural, freqüència pròpia o freqüència de ressonància) molt més que a la resta de 

freqüències. El rang de freqüències a les que el sistema respon significativament és l'ample 

de banda, i la freqüència central és la freqüència de ressonància elèctrica.

El factor de qualitat de circuits passius formats amb resistències, bobines i condensadors és 

baix, principalment per la resistivitat del fil de les bobines, ja que per a valors elevats 

d'inductància es necessiten grans longituds de fil. L'ús de circuits actius, que funcionen com 

a multiplicadors d'inductància o capacitat, pot millorar el factor Q.

Hi ha ressonadors piezoelèctrics que arriben a valors de Q de diversos milers.

En microones, depenent de la freqüència, les cavitats ressonants poden arribar a valors de 

Q extraordinàriament alts, pel fet que les úniques parts dissipatives són les parets de la 

cavitat. Aquestes pèrdues es minimitzen recobrint de plata la part interior de la cavitat.
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3.1  Expressions

El factor Q es defineix com la freqüència de ressonància (f0) dividida per l'ample de banda 

(f2 - f1):

Q=
f 0

f 2− f 1
=

f 0
Δ f

(9)

Així doncs, segons aquesta expressió, d'un filtre que tingui un ample de banda més reduït 

es dirà que és més selectiu, que és de millor qualitat. I deixarà passar menys freqüències 

que un de baixa qualitat.

3.2  Factor Q dels filtres per a àudio

En la següent taula podem veure els valors de factor Q per a tres tipus de filtres de 2on 

ordre diferents:

Tipus de filtre Factor Q
Tchebychev 1

Butterworth 1/√2 = 0,71

Bessel 1/√3 = 0,58

Figura 7.10  Factor Q per a filtres de 2on ordre

Els filtres passius que més s'han fet servir en àudio són els de tipus Butterworth de 2on i 3er 

ordre, degut a que té una banda de pas força suau i un tall el suficientment agut. Però 

actualment es fan servir molt els filtres de Linkwitz-Riley de 4rt ordre.

Un filtre de 1er ordre sempre tindrà un factor Q = 0,5.

Un filtre de Linkwitz-Riley es construeix connectant dos filtres Butterworth en cascada. Els 

avantatges que ens proporciona aquest tipus de filtre és que dóna una resposta plana (una 

banda de pas suau) i, sobretot, que dóna molt pocs errors de fase, pel què la qualitat de so 

serà millor (ben filtrada, suau i potent i compacta).

La freqüència de tall és aquella per a la qual el valor òhmic de la resistència de càrrega de 

l'altaveu pràcticament coincideix amb el valor òhmic de la reactància del filtre. Per tant, per a 

filtres de primer ordre, calcularem el valor del condensador o bé de l'inductor -segons
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s'escaigui- a partir de:

C= 1
2⋅π⋅Z q⋅f t

(10)

L=2⋅π⋅Z q⋅f t (11)

, on:

· ft : és la freqüència de tall

· Zq : és la impedància de càrrega de l'altaveu

Existeix una fórmula per tal de calcular tant condensadors com bobines a partir del factor Q. 

Així podrem configurar qualsevol tipus de filtre d'ordre 2 o superior, sabent el seu factor Q:

factor Q=Z q⋅√C
L

(12)
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1.8  FONTS D'ALIMENTACIÓ

1  Generalitats

S'entén per font d'alimentació un sistema electrònic que subministra les tensions i corrents 

necessaris per al funcionament dels circuits electrònics. Per tant, les fonts d'alimentació són 

sistemes subministradors d'energia elèctrica.

Per font d'alimentació simple (o primària) s'entén aquella composta per un bloc 

transformador, un altre bloc rectificador, un últim bloc de filtratge i, molt sovint, també un 

regulador -o estabilitzador- lineal. Això en cas de que la font d'alimentació hagués de ser de 

corrent continu (el més comú). Si fos de corrent altern, amb el bloc transformador n'hi hauria 

d'haver prou.

Figura 8.1  Diagrama de blocs d'una font d'alimentació 1

Si ens fixem en la figura 8.1, podem veure un diagrama de blocs d'una font d'alimentació 

amb el seu senyal elèctric característic per a cada cas a sota.

El bloc transformador, en cas d'existir, estarà format pel component de nom anàleg. El bloc 

rectificador està format típicament per díodes, i pot ser de mitja ona o de doble ona (a la 

figura 8.1 és de doble ona). Finalment, el bloc de filtrat el constitueix un condensador de 

gran capacitat o una associació de condensadors i bobines o resistències.
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1.1  El transformador d'alimentació

El més normal és que siguin transformadors reductors, amb un primari únic i un o diversos

secundaris. Les característiques més importants d'un transformador d'alimentació són:

· Tensió del secundari o secundaris: acostuma a venir expressada en tensió eficaç.

· Potència màxima lliurable pels secundaris: expressada en VA (voltampers).

· Resistència de primari i secundaris: expressada en Ω (ohms), a la temperatura de 

  25 ºC.

· Pèrdues en el nucli i en els bobinats: expressada en W (watts).

· Corrent consumit pel transformador sense càrrega connectada: expressat en mA 

  (miliampers).

Altres dades que solen aparèixer en els fulls de característiques dels transformadors són, 

per exemple, l'eficiència energètica, la regulació de càrrega, etc.; a més, és clar, de les 

dimensions físiques d'aquest.

Per protegir el circuit de la font d'alimentació, es sol posar un fusible, ja sigui a la sortida o a 

l'entrada del transformador. Si es posés a l'entrada, el valor d'aquest fusible es calcularia de 

la següent manera:

I fusible=
V secundari⋅I secundari⋅(1+

ptrafo

100
)

V primari

(1)

, on:

· Ifusible:  Càlcul del fusible

· ptrafo: % de pèrdues de potència en el nucli i els bobinats del transformador

Aleshores hauriem de posar un fusible amb un valor lleugerament superior al del càlcul per 

tal de protegir el nostre circuit.

1.2  Els díodes rectificadors

Han de ser díodes amb unes característiques especials. De fet, hi ha un subgrup de díodes 

anomenats així, rectificadors. Els díodes rectificadors han de poder ser capaços de suportar 

de forma contínua valors de corrent que, segons quines aplicacions, pot arribar a ser 

elevada o molt elevada. A més, han d'aguantar pics de corrent diverses vegades més grans 

que el seu corrent nominal màxim de funcionament. Pel que fa a les característiques de 

tensió, és normal que puguin treballar amb tensions inverses d'alguns centenars de volts. 
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Prenguem com a exemple un díode rectificador molt difós, el 1N4007. Té aplicació en fonts 

d'alimentació de petita potència de sortida. Les seves principals característiques són:

· Pics repetitius de tensió inversa: màxim de 1000V

· Pics no repetitius de tensió inversa: màxim de 1200V

· Tensió inversa màxima de forma contínua: 700V

· Corrent nominal directa màxima: 1A

· Pics de corrent directa no repetitius: màxim de 30A

Hi ha diverses maneres de connectar els díodes per fer un rectificador per convertir corrent 

altern (CA) en corrent continu (CC):

1.2.1  Rectificador de Mitja Ona

És el més senzill de tots els rectificadors i també el més barat. És un dels menys usats quan 

es requereix eficàcia i bon rendiment, però el més utilitzat si el que es requereix és un baix 

cost econòmic.

Figura 8.2  Esquema d'un Rectificador de Mitja Ona 2

A la figura 8.2 podem veure l'esquema d'un transformador de CA amb un rectificador de 

mitja ona posterior. També s'hi poden apreciar dos gràfics, un, a l'esquerra, del senyal 

d'entrada i, un altre, a la dreta, del senyal de sortida, ja rectificat.

Aquest circuit rectificador està format per un sol díode. La tensió d'entrada al circuit és 

tensió de corrent altern i, com sabem, aquesta tensió ve representada per una sinusoide 

amb dos cicles, un de positiu i un altre negatiu. Durant el cicle positiu l'ànode del díode és 

més positiu que el càtode i el corrent pot circular a través del díode. Però quan estem en el 

cicle negatiu, l'ànode serà més negatiu que el càtode i no estarà permès el pas de corrent 

pel díode. La tensió de sortida serà igual que la d'entrada en el primer cas, és a dir, un cicle 

positiu, mentre que en el segon cas, quan la tensió d'entrada és negativa, la de sortida serà 

nul·la. L'ona de sortida ha quedat reduïda a la meitat i d'aquí ve el nom de rectificador de 

mitja ona. Aquesta és la causa de que aquest tipus de rectificadors gairebé no es facin 

servir, ja que durant un temps no flueix corrent cap a la sortida.
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1.2.2  Rectificador d'Ona Completa amb transformador de presa intermitja

És el rectificador més utilitzat. La gran diferència amb el rectificador de mitja ona és que, en 

aquest cas, obtenim a la sortida tensió en tot moment i no tenim intervals de temps amb una 

tensió nul·la, com passava amb l'altre rectificador. És una mica més car, ja que està 

constituït per un nombre major de components, però val la pena donada la seva major 

eficàcia.

Figura 8.3  Esquema d'un Rectificador d'Ona Completa (o de Doble Ona) amb
transformador de presa intermitja 2

Aquests rectificadors estan constituïts principalment per dos díodes i un transformador amb 

presa intermitja. Ja sabem que un díode només permet el pas del corrent en un sentit, en 

aquest circuit tenim dos díodes i cada un d'ells permetrà el pas al corrent en un cas oposat. 

Així, un circularà quan la tensió de CA d'entrada es trobi en el cicle positiu i, l'altre, quan es 

trobi en el negatiu. Però si no tinguéssim la presa central, el circuit estaria tallat sempre, ja 

que quan un pot conduir l'altre no, i viceversa, a l'estar col·locats en sentits oposats. Per 

això hem de donar-li una "ruta alternativa" al corrent perquè es produeixi tensió de sortida 

en els dos cicles d'entrada.

La tensió d'entrada als circuits d'ona completa no és aprofitada en la seva totalitat, ja que 

cada un dels díodes treballa amb la meitat de tensió a l'estar la presa central a la meitat de 

la bobina. Per això, encara que anem a obtenir una tensió de CC a la sortida, en tot instant 

de temps el seu valor serà la meitat del de la tensió d'entrada.

1.2.3  Rectificador d'Ona Completa en pont de Graetz

Amb aquest tipus de rectificadors aconseguirem una tensió de sortida de CC en tot moment, 

de forma anàlega al rectificador d'ona completa. L'avantatge dels rectificadors de tipus pont 

és que la tensió de sortida és de la mateixa magnitud que la d'entrada, no perdem la meitat 

com passava en els anteriors. El desavantatge és que aquí es necessiten quatre díodes, de 

manera que el cost d'aquest tipus de circuits és superior als vistos anteriorment.
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Figura 8.4  Esquema d'un Rectificador d'Ona Completa en Pont de Graetz 2

El rectificador de pont està format per quatre díodes que formen un pont entre l'entrada i la 

sortida. Aquests díodes estan connectats en paral·lel amb el transformador, i no tenen cap 

presa central com passava amb els d'ona completa, com podem veure a la figura 8.4 

anterior:

Si el cicle de tensió del corrent altern és el positiu, circula corrent pels díodes 1 i 2, obtenint 

a la sortida una tensió igual que la d'entrada. Si el cicle d'entrada és negatiu circula corrent 

pels díodes 3 i 4, i obtenim a la sortida una tensió igual en amplitud que la d'entrada però 

positiva en comptes de negativa. Per tant, en cada cicle estem obtenint a la sortida una 

tensió de corrent continu positiva i de la mateixa amplitud que la d'entrada. Amb aquests 

rectificadors aprofitem tota la tensió d'entrada i aconseguim una rectificació d'ona completa, 

encara que el seu preu és el més elevat de tots.

Cal també esmentar que cada díode consumeix 0,7 V de tensió.

1.3  Els condensadors de filtratge

Els condensadors que s'utilitzen són de tipus electrolític, amb un valor de capacitat que, 

com a mínim, sol ser de 1000 μF. Han de poder suportar almenys una tensió doble de la 

tensió de pic que lliuri el transformador. Així mateix, s'han d'elegir condensadors amb poc 

corrent de fuga, ja que en cas contrari es tindria una dissipació de potència apreciable en 

aquest element, provocant que s'escalfés (cosa que, si arriba a temperatures molt elevades, 

pot fer-los esclatar).

És molt aconsellable triar condensadors amb una resistència en sèrie equivalent (ESR) 

petita, ja que això possibilitarà que la font pugui lliurar pics elevats de corrent davant 

demandes de la càrrega.

1.3.1  Filtre amb condensador

Aquest tipus de filtres només precisa de la col·locació d'un condensador de gran capacitat 

entre el díode (o díodes) encarregat de rectificar el CA i la sortida del mateix cap a la 

càrrega (o circuit) a alimentar (Rc). A la figura 8.5 ens podem fer càrrec de com es connecta 
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aquest condensador.

Figura 8.5  Esquema d'un filtre amb condensador 2

Sobre el circuit de la figura 8.5 podem veure el senyal corresponent a la sortida del 

transformador, previ al rectificat; i el corresponent al senyal un cop ja rectificat i filtrat.

A causa de les constants de temps associades a les resistències a través de les quals es 

realitzen les seqüències successives de càrrega i descàrrega del condensador, s'obté una 

sortida de forma bastant més "plana" que el senyal que obtenim a la sortida d'una etapa 

rectificadora.

S'ha de tenir en compte que el filtrat augmenta significativament la tensió de CC respecte de 

la tensió efectiva obtinguda en CA . Per exemple, un senyal de 6V RMS de CA, que 

equivalen a una amplitud de √2⋅6=8,5V , es rectifica a CC amb un rectificador d'ona 

completa fins a uns 7,1 V (1,4 V es perden en el rectificador degut a la tensió de 0,7 V que 

consumeix cada un dels díodes). Amb el filtratge s'augmentaria, doncs, de 6 V en CA a 7,1 

V en CC.

Figura 8.6  Esquema d'un filtre amb condensador 3

El filtratge no ens dóna un senyal perfectament pla, com es pot observar a la figura 8.6, a 

causa de la caiguda de tensió que es dóna en el condensador quan aquest es descarrega, 
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donant una petita tensió d'arrissat. Per a la majoria de circuits, un arrissat del 10% de la 

tensió d'alimentació és satisfactori.

L' equació 2 dóna el valor de capacitat necessària per al condensador de filtre. Si poséssim 

un condensador de més capacitat, obtindriem un arrissat més suau. El valor del 

condensador ha de ser duplicat quan el senyal prové d'un rectificador de mitja ona.

C= 5⋅I
V⋅f

(2)

, on:

· I:  Intensitat de corrent provinent del secundari del transformador

· V:  Voltatge provinent del secundari del transformador

· f:  Freqüència del CA subministrat (50 Hz, a Europa)

1.3.2  Filtre en π

A la figura 8.6 podem observar com es configura a la pràctica un filtre d'aquest tipus. Com 

veiem, la denominació "π" es deu a la forma que s'obté en l'esquema que representa el citat 

filtre. La resistència, al costat del parell de condensadors, mostra l'esmentada "π".

Figura 8.7  Esquema d'un filtre en π 2

El seu funcionament intenta protegir el díode 'D' dels possibles pics d'intensitat a causa 

d'una càrrega excessivament brusca. Primer es filtra el senyal amb el condensador C1, 

després es torna a filtrar amb la resistència R i el condensador C2 el senyal obtingut ja en el 

tipus de filtre anterior, de manera que aconseguim atenuar encara més les oscil·lacions de 

la tensió que arriba a la càrrega (Rc).

1.4  Regulador

Els circuits de font d'alimentació menys exigents poden prescindir d'aquesta última etapa, 

però és molt útil per tal d'acabar de minimitzar l'arrissat del senyal.
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Els reguladors de voltatge poden ser circuits integrats amb una tensió fixa de sortida 

(normalment 5, 12 i 15 V) o variable. Hi ha també, reguladors de voltatge negatiu, d'aplicació 

en fonts d'alimentació simètriques (veure més avall, el punt 2.2). La majoria dels reguladors 

inclouen algun tipus de protecció automàtica d'excés de corrent (sobrecàrrega) i de 

sobrescalfament (protecció tèrmica).

1.4.1  El Regulador Zener

Per a senyals de corrent baixos, es pot fer servir un regulador de tensió senzill amb una 

resistència i un díode Zener connectat al revés com es mostra a l'esquema de la figura 8.8. 

Figura 8.8  Esquema d'un Regulador Zener 3

Al col·locar un díode de tipus Zener intercalat, en un circuit, entre la càrrega a alimentar (Rc) 

i el condensador de filtre (Cf), s'origina una regulació real de tensió en l'alimentació de la 

càrrega. Això és perquè aquests díodes Zener es fabriquen de forma específica perquè es 

comportin com un díode normal si no s'aconsegueix la tensió Zener, Vz (que és aquella 

tensió a la que volem regular el senyal), i responen amb un elevat corrent davant de petites 

variacions de tensió si treballem en aquesta zona.

La utilització d'aquesta característica fa que el díode realitzi una regulació de tensió.

Aquesta tensió és indicada a la càpsula del mateix i ve prefixada de fàbrica.

De totes maneres el díode necessita el concurs d'una resistència limitadora per configurar 

totalment l'etapa reguladora. El càlcul d'aquesta resistència és senzill si apliquem la fórmula 

següent:

RZ=
V −V Z

I C+I Z
(3)

, on:

· V:  Tensió a l'entrada del Regulador
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· Vz:  Tensió Zener, o tensió de sortida

· Ic:  Corrent que circula per la càrrega

· Iz:  Corrent que circula pel díode Zener

2  Font d'alimentació simple i simètrica

2.1  Font d'alimentació simple

és el tipus de font d'alimentació que hem estat veient al llarg d'aquest capítol. L'esquema 

bàsic d'aquest tipus de font d'alimentació (sense etapa de regulació), és el de la figura 8.9:

Figura 8.9  Esquema bàsic d'una font d'alimentació simple 4
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2.2  Font d'alimentació simètrica

És possible aconseguir una font d'alimentació d'aquest tipus si es fa servir un transformador 

amb el secundari dividit, tal i com s'indica a la figura 8.10.

Figura 8.10  Esquema bàsic d'una font d'alimentació simètrica 4
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