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Resum del Projecte Final de Carrera
Per començar bé aquest resum i ja tenir una bon fil aquest voldria exposar els objectius

plantejats inicialment respecte aquest projecte, per tal que un cop finalitzada una

primera valoració puguem centrar-nos concretament en cadascun dels objectius.

El projecte l’hem basat ( el meu tutor i jo ) en dos parts ben diferenciades, una de

teòrica i una d’electrònica, i dins d’aquesta última ho vam voler orientar a realitzar

dissenys amb l’ajut del Pspice ( programa de simulació de circuit electrònics ) i un cop

comprovat el correcte funcionament, intentar de realitzar-lo en mode real.

La primera part, és a dir la teòrica, la he enfocat en tres grans blocs. El primer bloc basat

primer de tot, descrivint uns conceptes previs per tal d’entendre els aparts següents,

llavors una descripció de que és un amplificador, de cada classe d’amplificador,

esmentat el seu funcionament, equacions característiques, formes d’ona a la sortida, a

l’entrada, etc... i sobretot un punt molt important la seva eficiència. Seguidament en el

segon bloc faig una comparativa entre els amplificadors anteriors, diferenciant dos grans

blocs, els amplificadors commutats i els no- commutats, intentat fer veure les avantatges

i inconvenients d’uns i dels altres, i finalitzant amb una comparativa d’eficiències. I per

finalitzar el tercer i últim bloc d’aquesta part més teòrica una descripció molt

aprofundida ( funcionament, equacions, gràfiques característiques, circuit, etc... ) de

l’amplificador en classe E, que serà on aplicarem els dissenys.

Pel que fa a la part pràctica, com molt bé em dit abans l’hem estructurat en dos parts, la

part de disseny i simulació, i la del muntatge real. El fragment de projecte que ens

dediquem aquest disseny i part de simulació, el que intento es mostrar una manera de

poder dissenyar aquest tipus d’amplificador a partir d’unes fórmules concretes i un

circuit en si, llavors un cop s’ha finalitzat aquest procés mostro un seguit de dissenys,

els quals uns estant implementats en la realitat i els altres són només la simulació. I

finalitzant aquesta descripció dels objectius, la part de muntatge únicament he plasmat

el circuit que he simulat en l’ordinador i he comprovat el seu funcionament.

Un cop acabada aquesta explicació passaré al que crec que pot ser la segona part i final

d’aquest resum, que és una valoració del projecte, esmentat problemes, successos,

conclusions, etc...
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Primer de tot faré una descripció de tots els problemes que m’han anat succeint durant

el desenvolupament. El primer problema i el que crec que és el més evident, és el primer

camí que es tria per realitzar aquest, i que a mesura que avances veus que molts dels

primers plantejaments no eren els idonis però que amb l’ajut del tutor i de la meva

pròpia informació s’ha pogut encara per tal d’arribar aquí. Dins de la part de realització
( disseny, simulació i disseny ), els problemes més significatius que m’he trobat han

sigut a l’hora de la simulació, ja que he hagut de fer moltes proves abans de trobar el

funcionament correcte i després en el muntatge que en un principi cap disseny

funcionava fins que vaig trobar la metodologia de com muntar-lo, un cop un primer em

va funcionar. Com ha conclusió d’aquesta part de execució de dissenys i implementació
podria dir que he trobat que ha estat satisfactòria per mi, ja que ma permès aprendre

molt a l’hora de plantejar-me qualsevol problema de disseny i/o muntatge.

I per tal de finalitzar aquest resum del projecte, com una primera valoració global podria

dir que ha sigut una gran fita per mi i a sigut també molt satisfactòria en contorn

personal, perquè al principi no em veia capaç de avarca tot i menys en 4 mesos, però
mica en mica que ha anat passant el temps i he anat evolucionant en coneixements sobre

aquest tema del projecte he pogut comprovar de que podia assolir-lo. I com ha conclusió
íntegre del projecte és que m’ha sigut de gran ajut en la forma de plantejar-me un

problema, la raó ha sigut que jo ho plantejava d’una manera i veia que la via que jo

triava no era la adient, llavors buscava una altre forma, fins aconseguir el resultat

desitja, doncs tots aquests “errors” de plantejament inicial i la seva rectificació m’han

fet evolucionar molt en aquest àmbit. I com també he posat a les conclusions podria

acabar recomanant la continuació d’aquest per tal de fer-li les millores que he anat

esmentant dins d’aquest, perquè penso que és un tema molt interessant per aprofundir-lo

encara més del vist en aquí.

Manresa, 10 de Juny del 2004


