
 

Laboratori 1: Fonts d’alimentació - I 

1.0 Objectiu: En aquesta sessió estudiareu el funcionament dels díodes i la seva 

funció en una de les aplicacions més importants dels sistemes electrònics: la font 

d’alimentació. 

1.1. Introducció 

El díode està considerat com el component electrònic no lineal més bàsic que existeix a 

la indústria. És un component de dos terminals que es representa amb el símbol de la 

Figura 1.1.a i que idealment funciona com s’indica a la Figura 1.1.b.  

Aquest funcionament pot intepretar-se de la següent manera:  

 Si s’aplica un voltatge extern negatiu (segons la referència indicada a la 

Fig. 1.1a, v < 0), el díode es comporta com si fos un circuit obert (Fig. 1.1c). En 

aquest cas el corrent, que es defineix d’ànode a càtode, és nul i es diu que el 

díode està polaritzat en la regió inversa i que està en l’estat de tall (o bé treballa 

en OFF) 

 En canvi, si el corrent és positiu es comporta com si fos un curtcircuit (Fig. 

1.1d). Llavors, es diu que el díode està polaritzat en la regió directa i que està 

en l’estat de conducció, o bé, que treballa en ON. 

A la pràctica, però, el comportament real varia una mica. Quan es troba a ON, resulta 

que la tensió ànode-càtode (v) no és del tot zero sinó que presenta un valor bastant 

proper als 0.7V (el valor exacte, però, depèn del tipus de díode). Una manera de 

representar aquesta no idealitat consisteix en incorporar una font de tensió (VD = 0.7V) 

en sèrie en el model equivalent del díode (Fig. 1.2). 
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Figura 1.1. El díode ideal: a) Símbol; b) característica i-v; c) Circuit equivalent en OFF; d) Circuit 

equivalent en ON. 
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Figura 1.2. a) Característica real i linealitzada del díode;  b) Model equivalent linealitzat del díode. 

 

En aquest cas, el díode passa a OFF, quan v < VD i, per altra banda, sempre que estigui 

en ON (i > 0) la tensió al díode serà v = VD. 

Una aplicació fonamental que fa ús de la seva característica de funcionament és el 

rectificador (Fig. 1.3). Aquest circuit està format per un díode D que es connecta en 

sèrie amb la càrrega (representada aquí per la resistència R). Quan s’introdueix una 

tensió sinusoïdal d’entrada vI = VPsin(2πft), durant el semicicle positiu el díode estarà a 

ON quan  vI(t) ≥ VD. En cas contrari, el díode estarà en OFF i, com que llavors iD serà 

zero, no hi haurà tensió de sortida.  

  

Figura 1.3. Circuit rectificador de mitja ona amb les seves formes d’ona de vI(t) i vO(t). 

Per tant, el circuit “rectifica” el semicicle negatiu del senyal: mentre l’entrada sigui 

positiva, la tensió de sortida serà pràcticament la mateixa que l’entrada (restant-li el 

valor de VD, corresponent a la caiguda de tensió al díode) (vegeu les figures 1.3 i 1.4) 

 

 

Figura 1.4. Característica vO – vI (o funció de transferència) del circuit de la Figura 1.3. 

 



 

1.1.1 Activitat de díodes – Simuleu el circuit de la Figura 1.3 utilitzant 

PSpice amb una entrada sinusoïdal de 10V de pic i una freqüència de 

50Hz. Utilitzeu una resistència R = 1kΩ. Representeu en una gràfica els 

següents senyals: vO(t), vI(t), vD(t). 

 Nota: Utilitzeu el component 1N4002 de la llibreria per al díode D. 

 

1.1.2 Activitat de díodes – Repetiu l’activitat anterior amb el circuit de la 

Figura 1.5.  

 Quina diferència observeu en el funcionament d’aquest circuit 

comparat amb el circuit de l’anterior apartat? Si es considerés els 

díodes com a ideals, quina funció matemàtica es pot dir que 

implementa aquest circuit? (Representeu la seva funció de 

transferència). 

 Quin inconvenient presenta la tensió dels díodes? Proposeu un 

circuit que minimitzi aquest problema. 

 Nota: És suficient que representeu la tensió d’un dels díodes. 

 

Figura 1.5. Rectificador d’ona completa 

1.2. Fonts d’alimentació 

Per fabricar un sistema electrònic que realitzi la funció de subministrar una tensió 

contínua (o DC), són necessàries una sèrie d’operacions elèctriques per tal de 

transformar la tensió de la xarxa elèctrica (la xarxa elèctrica domèstica sol ser una tensió 

sinusoïdal de 220 · 2 311V  volts de pic i 50Hz) a un valor continu i, habitualment, de 

magnitud molt més petita. 

La Figura 1.6 mostra el diagrama de blocs general d’una font d’alimentació on s’indica 

la seqüència que segueixen aquestes operacions: 



 

Figura 1.6. Diagrama de blocs d’una font d’alimentació DC. Aquest sistema realitza la conversió AC-DC 

de la tensió d’entrada vAC. 

 El transformador de potència proporciona una tensió al debanat secundari (vS) 

del mateix tipus que el de l’entrada (vAC) però, habitualment, de magnitud molt 

més petita. Aquest valor depèn del nombre d’espires dels dos debanats 

(N1 - primari i N2 - secundari) i es calcula com: 
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 El rectificador amb díodes converteix la sortida del transformador en una tensió 

unidireccional (que no canvia de polaritat), però que presenta una forta 

arrissada. Aquesta funció es pot implementar amb qualsevulla dels circuits 

rectificadors estudiats. 

  El filtre s’encarrega de reduir l’arrissada a un valor molt més petit. La tensió 

que resulta, però, depèn d’altres factors com el consum de la càrrega o el valor 

de la tensió de l’entrada, i no és possible eliminar l’arrissada completament. 

  Per últim, el regulador de tensió pràcticament elimina l’arrissada i permet que 

la tensió de sortida sigui independent del de l’entrada. 

Una possible manera d’implementar un filtre que redueixi l’arrissada del rectificador 

consisteix en inserir un condensador en paral·lel amb la càrrega (Fig. 1.7a). En aquest 

cas, les formes d’ona són les que s’indiquen a la Figura 1.7b, i el funcionament és el 

següent: 

 El díode només condueix durant un instant de temps (∆t = t2 – t1) molt breu. La 

conducció comença quan t = t1, moment en que l’entrada pràcticament s’iguala 

amb la sortida i que presentava un caràcter decreixent com a conseqüència de la 

descàrrega de C en el tram anterior. 

 Una mica després que vI hagi arribat al valor màxim (VP), i atès que l’evolució 

de la tensió de sortida és més lenta que la de l’entrada (ja que suposem 

τ = RC >> T), el díode deixa de conduir en l’instant t2 i passa a OFF. 

 Quan el díode està en OFF (pràcticament durant tot el període T), C es 

descarrega sobre R. L’evolució de vO(t) ve donat per l’expressió (en què, per 

comoditat, s’ha pres l’origen del temps en l’instant t2, això és, t2 = 0): 
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on v(∞) = 0 seria la tensió final del condensador i v(t2) ≈ VP la tensió inicial de 

la descàrrega. Assumint que RC >> T, es pot aproximar: 
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(b) 

Figura. 1.7. Rectificador de mitja ona amb filtratge per condensador. a) Esquema elèctric del circuit. b) 

Formes d’ona de la tensió de sortida(vO), tensió d’entrada (vI), corrent del díode (iD) i corrent a la càrrega 

(iL), corresponents a una situació en què RC >> T. 
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obtenim el valor aproximat de la tensió d’arrissada: 

 

 

  (1.4) 

 

Amb aquest valor d’arrissada, el valor mitjà de la tensió a la sortida VO es calcula com  

 

  (1.5) 

 

Per últim, determinarem el valor mitjà del corrent del díode durant l’interval de 

conducció ID(av), i el valor màxim del corrent del díode ID(màx), ja que aquests paràmetres 

permeten dimensionar el díode que cal posar al circuit i així seleccionar-ne el més 

adequat entre els disponibles al mercat. Si es suposa que el díode deixa de conduir al 

valor màxim de vI, tenim que l’interval ∆t es pot determinar mitjançant: VP – Vr = VP 

cos(ω∆t), on ω = 2πf. = 2π/T correspon a la freqüència angular. Com que l’angle de 

conducció  (ω∆t, en radians) és petit, el terme cos(ω∆t) es pot aproximar com 
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t t     . Llavors, l’angle de conducció és 

2 r pt V V       (1.6) 

Per determinar el corrent mitjà durant la conducció del díode iD(av), igualarem la càrrega 

que el díode subministra al condensador QS i la que perd aquest quan es descarrega QP: 

 ( ) ( )S C av D av LQ i t I I t      i  P rQ CV    (1.7) 

Aïllant ID(av) i substituint (1.4) i (1.6) en (1.7) obtenim el corrent mitjà del díode com 

 ( ) 1 2D av L p r
I I V V      (1.8) 

 

Per altra banda, l’expressió del corrent màxim del díode és (la deducció és llarga): 

 

(1.8bis) 

 

Observació: assumint que tenim baixa arrissada, Vr << VP, noteu que aproximadament es 

complirà que:  ID(màx) ≈ 2ID(av). 
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Activitat 1.2.1 – Simuleu el circuit de la Figura 1.7.a utilitzant PSpice amb 

una entrada vI sinusoïdal de 20V de pic i 50Hz. Utilitzeu un condensador 

C = 470μF i una resistència R = 500Ω. 

 Representeu els senyals següents: vO(t), vD(t), vI(t) iD(t). 

 Calculeu els valors teòrics de VO, vO(màx), Vr, ID(màx),vD(màx inversa), i IL, i 

contrasteu aquests valors amb els resultats de simulació. 

 Repetiu la simulació amb C = 100μF i C = 1000μF. Què succeeix 

amb l’arrissada Vr, el corrent del díode iD i la tensió màxima en 

inversa del díode vD(màx inversa) en cada cas? Justifiqueu la resposta 

(fixeu-vos en el comportament d’aquestes variables amb relació a 

l’increment del valor de C) 

 
Figura 1.8. Esquema elèctric del rectificador d’ona completa amb filtre. 

 

Activitat 1.2.2 – Considereu el circuit rectificador d’ona completa amb 

filtre de la Figura 1.8 en el cas que vI1 = vI2 corresponen a una tensió 

sinusoïdal de 12V eficaços (rms) i una freqüència de 60Hz  Assumiu que 

VD = 0.7V i que la càrrega R = 100Ω. Es demana: 

 Trobeu el valor de C que permet obtenir una arrissada no més gran 

de 2V pic-a-pic.  Quin és el valor de la tensió de sortida VO? 

 Determineu l’angle de conducció dels díodes. Quin és el corrent 

màxim que han de suportar els díodes quan estan en ON)? I quina és 

la tensió inversa màxima que han de suportar quan estan en OFF? 

 Amb les dades subministrades i el valor de C calculat, realitzeu la 

simulació en PSpice del circuit. Representeu vO(t), vD(t) vI(t) i iD(t), i 

compareu els resultats de simulació amb els teòrics. 

 Nota: En el cas del rectificador d’ona completa, l’arrissada és: 



 

(1.9) 

 

 El corrent mitjà dels díodes es calcula com:  

 ( ) 1 2D av L p r
I I V V 

        (1.10) 

 I el corrent màxim es calcula amb: 

 

(1.10bis) 

 

 

 Observeu que per modelitzar d’una manera senzilla el secundari del 

transformador amb toma mitja, en la simulació utilitzem dues fonts de tensió sinusoïdals 

idèntiques. 

 

 

1.3. Estabilitzador de tensió 

En la secció anterior, ja hem comentat la funció que desenvolupa el regulador de tensió. 

Una manera d’implementar aquesta funció és mitjançant l’ús d’un díode Zener (Fig. 

1.9). La única diferència en el funcionament d’aquest component respecte al díode 

normal és que el zener pot arribar a conduir en inversa (iZ > 0); observeu que, per 

comoditat, hem definit iZ = -i. En aquest cas, tenim que v = -VZ (o bé, la tensió de càtode 

a ànode és VZ) i, llavors es diu que el dispositiu treballa en la zona de ruptura, o bé 

ON-inversa (ONinv). 

En el mercat existeixen una gran varietat de dispositius amb valors de VZ diferents, la 

qual cosa permet el seu ús per estabilitzar la tensió en un punt del circuit. Un exemple el 

trobem en el regulador de tensió de la Figura 1.10, el qual dóna una sortida estable a la 

càrrega. 

Com que vS = vR + vO = R(IL + IZ) + VZ, la resistència es calcula com  
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      (1.11) 

No obstant, aquest valor de R no pot ser qualsevol. Per una banda, existeix un valor 

mínim de funcionament IZ del díode zener per a que desenvolupi la seva funció i, per 

l’altra, existeix un valor màxim de IZ que delimita la destrucció del dispositiu determinat 

per la seva potència màxima (PZ(màx)= VZ·IZ(màx)). 
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           (a)       (b)          (c) 

Figura 1.9. Característica de funcionament del díode zener. a) Símbol. b) Model aproximat del dispositiu 

treballant en ONinv. c) característica i-v del díode zener. 

 

 

Figura 1.10. Regulador amb díode zener. Amb aquest dispositiu la sortida és molt més estable, 

independentment de l’arrissada de la tensió vS. 

 

Llavors, el rang admissible de R ve determinat per: 
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         (1.12) 

on PZ(màx) i IZ(mín) són dades que normalment subministra el fabricant del zener. 

 

Activitat 1.3.1 – Simuleu el circuit de la Figura 1.11 utilitzant PSpice amb 

una entrada vI sinusoïdal de 20V de pic i 50Hz. Utilitzeu un condensador 

C = 470μF, una R = 470Ω i una  RL = 1kΩ. Agafeu la referència D1N750 

per al díode D2 que presenta una tensió VZ = 4.7V (també podeu emprar el 

díode 1N4732) 

 Representeu els senyals següents obtinguts per simulació: vI(t), vO(t), 

vC(t), iR(t) i iZ(t). Comenteu els resultats de manera raonada. 

 Canvieu la càrrega per una d’un valor RL = 100Ω i repetiu el punt 

anterior. Com es pot justificar que ara la sortida del circuit no sigui 

estable? 



 
Figura 1.11. Esquema elèctric de la font d’alimentació completa amb rectificador de mitja ona, filtre i 

estabilitzador de tensió amb díode zener. 

 

Activitat 1.3.2 – Es proposa implementar una font d’alimentació per una 

targeta d’adquisició de dades mitjançant el sistema de la Figura 1.11
1
. 

Sabem per les especificacions de la targeta que quan s’alimenta a 4.7V el 

seu funcionament es caracteritza per consumir entre  5mA i 50mA.  

Per implementar la font disposem del següent material: 

 Un transformador de 220/12Vrms, a 50Hz. 

 Un díode zener D2 de 4.7V de 400mW que requereix un corrent 

mínim de 10mA per funcionar correctament. 

 Un díode que presenta una tensió en directa (ON) VD = 0.7V i pot 

treballar amb un corrent mitjà màxim de 1.5A (ID(av) ≤ 1.5A,o també 

ID(màx) ≤ 3A).   (Nota: per a la simulació podeu utilitzar el díode D1N3940) 

 Condensadors de 25V amb els següents valors: 22μF, 47 μF, 100 μF, 

220 μF, 470 μF, 820 μF, 1000 μF, 2200 μF, 4700 μF. 

 Tots els valors comercials de resistències de la sèrie E-12 de 

qualsevol potència i amb els següents valors de base  1.0, 1.2, 1.5, 

1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2: (La sèrie E-12 comprèn tots els 

valors amb multiplicitat 10 fins a 10e6: e.j. 1200Ω = 1.2·10e3)  

 

Amb aquestes dades, es pretén dissenyar la font d’alimentació de la Figura 

1.11 de manera que funcioni correctament. Per aquesta raó, es demana: 

 

 a) Tensió màxima al condensador (VC(màx)) i arrissada mínima 

 (Vr(mín)) permesa per no destruir el díode d’entrada D1. 

 
Nota: Heu de contemplar els casos més desfavorables de funcionament i que són:  

 

 IR(mín) = IZ(mín) + IL(màx) 

 IR(màx) = IZ(màx) + IL(mín). 

 

                                                           
1
 En aquest cas, RL representa la resistència de la targeta d’adquisició de dades. 



Fixeu-vos que el cas IZ(max) + IL(màx) no és una opció possible, doncs una disminució de IL a 

la targeta provocaria la destrucció del díode zener, ja que VZ és constant. Similarment, IZ(mín) + 

IL(mín) provocaria un funcionament incorrecte del zener, en cas de que IL incrementés. 

 

 b) Valor de C màxim que podem posar al circuit 

 
Nota: Una vegada calculat aquest valor, heu d’escollir el condensador que es troba 

immediatament per sota d’aquest i recalcular el valor de Vr abans de continuar. 

 

 c)  Rang de resistències Rmín  ≤ R ≤ Rmàx vàlid per al funcionament de 

 la font i valor de R. 
 

Nota: Una vegada calculat el rang de R, s’ha d’escollir un valor comercial que hi hagi 

disponible dintre d’aquest rang. D’altra banda, calculeu de manera aproximada la potència 

dissipada per la resistència (PR); amb la hipòtesi de baixa arrissada, podem aproximar 

vC ≈ cte ≈ VC(màx) = vi(màx)-VD, i en conseqüència: 

     
(  (   )       )

 

 
 

 

 d) Simuleu el circuit utilitzant els valors que heu dissenyat i 

 comproveu que la font treballa dintre de les especificacions 

 indicades. 
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P2.-Laboratori d’ELAN: Fonts d’alimentació-II 

1.- Objetivo. 
En esta sesión se realizará un estudio comparativo de los tres reguladores lineales de 
tensión que se estudian en las clases de teoría, cuyos circuitos se muestran en las figuras 
siguientes: 

 
Circuito_1 

 

 
Circuito_2 

 

 
Circuito_3 

 

 
Circuito_3 (R1=0, R2→∞) 

El circuito_1 corresponde al regulador básico de tensión, formado por una resistencia y 
un diodo zener. El circuito_2 mejora la “capacidad” de corriente en la carga (es decir, 
puede entregar un valor más elevado de corriente a la carga) debido a la incorporación 
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del transistor de paso Q1. Finalmente, el circuito_3 añade elementos de supervisión y 
control de la tensión de salida (amplificador operacional, y las resistencias R1 y R2); en 
el ejemplo de esta práctica, tomaremos R1=0 y R2→∞, por lo que idealmente se 
obtendrá Vo = VREF = VZ. 

 

2.- Trabajo práctico (cálculos y simulaciones) 
Apartado 2.1. En referencia al circuito_1, se escoge un diodo zener 1N4740, una 
resistencia RP = 390Ω, y se supone que Vin puede estar dentro del rango 
20V ≤ Vin ≤ 30V. Para estos componentes se pide: 

2.1.1) Determine el rango de la corriente en la carga IL para que el regulador trabaje 
correctamente (es decir, se trata de determinar los valores de IL(mín) y IL(máx) que 
permitan que el diodo zener se mantenga en la zona de ruptura. El diodo 1N4740 
es un zener de VZ = 10V, PZ(máx) = 1W, y puede suponer que IZ(mín) ≈ 5mA; tenga 
en cuenta que suponemos que IL ≥ 0) 

2.1.2) Realice la simulación del circuito para 0 ≤ IL ≤ 20mA. Para ello, realice un 
análisis DC Sweep  con variación lineal de IL entre 0 y 20mA, con incrementos de 
0.1mA, para Vin = 20V, Vin = 25V y Vin = 30V. ¿En algún momento deja de 
estar regulada Vo? 

2.1.3) Repita el apartado anterior, pero para una variación de IL entre 0 y 30mA. ¿En 
algún momento deja de estar regulada Vo? 

2.1.4) Con los resultados de simulación, complete la tabla siguiente con los valores 
de Vo obtenidos para los valores de Vin e IL indicados: 

 IL = 1mA IL = 10mA IL = 20mA 

Vin = 20V    

Vin = 25V    

Vin = 30V    

 

2.1.5) A partir de los valores de la tabla, obtenga los valores del Factor de 
Regulación de Línea (Input Regulation: IR) y el Factor de Regulación de Carga 
(Output Regulation: OR) 

mAImíninmáxin

mínomáxo

L
VV
VV

IR
10)()(

)()(

=
−

−
= ,        

VVmínLmáxL

mínomáxo
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II
VV
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25)()(

)()(

=
−

−
=  

 



 3

 

Apartado 2.2. En referencia al circuito_2, se utiliza una resistencia RP = 390Ω, se 
supone que Vin puede estar dentro del rango 20V ≤ Vin ≤ 30V, y el BJT es un BD243. 
Se escoge un diodo zener 1N4741 (que es un zener de VZ = 11V, PZ(máx) = 1W; en caso 
necesario, también puede suponer que IZ(mín) ≈ 5mA. Se ha elegido un zener de 11V 
para compensar la pérdida de tensión en el BJT debida a su VBE, y así obtener una Vo 
similar a la del circuito_1) 

Este circuito, si bien no destaca por la mejora de los factores IR y OR con respecto a los 
del circuito_1, sí puede proporcionar un rango de la corriente en la carga IL claramente 
superior (bajo las mismas condiciones de Vin, y utilizando los mismos valores de RP y 
el mismo diodo zener, se obtiene   IL(máx)circuito_2 ≈ hFE·IL(máx)circuito_1) 

Suponiendo los componentes mencionados para el circuito_2, se pide: 

2.2.1) Determine el valor de IL(máx) que permite que el diodo zener no salga de la 
zona de ruptura (según las hojas de característica del transistor BD243, para una 
corriente de colector comprendida entre 100mA y 1A, el valor típico medio de hFE 
es de aproximadamente 100) 

2.2.2) Realice la simulación del circuito para 1mA ≤ IL ≤ 2A. Para ello, realice un 
análisis DC Sweep con variación logarítmica de IL entre 1mA y 2A, con una 
resolución de 100 puntos/década , para Vin = 20V, Vin = 25V y Vin = 30V. ¿En 
algún momento deja de estar regulada Vo? ¿Cuál es el valor de IL(máx)? 

2.2.3) Con los resultados de simulación, complete la tabla siguiente con los valores 
de Vo obtenidos para los valores de Vin e IL indicados: 

 IL = 1mA IL = 10mA IL = 20mA 

Vin = 20V    

Vin = 25V    

Vin = 30V    

 

2.2.4) A partir de los valores de la tabla, obtenga los valores del Factor de 
Regulación de Línea (Input Regulation: IR) y el Factor de Regulación de Carga 
(Output Regulation: OR) 

mAImíninmáxin

mínomáxo

L
VV
VV

IR
10)()(

)()(

=
−

−
= ,        

VVmínLmáxL

mínomáxo
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=
−

−
=  

 A partir de los resultados obtenidos del circuito_2 ¿observa alguna mejora con 
respecto al circuito_1? 
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2.2.5) El circuito puede mejorar el Factor de Regulación de Línea (IR) aumentando 
el valor de RP, aunque sea a costa de verse disminuido el valor de IL(máx). 
Compruebe estas variaciones repitiendo la simulación del subapartado 2.2.2) pero 
tomando RP = 1kΩ. Rellene una tabla similar a la del subapartado 2.2.3) y evalúe 
los valores de IR y OR. ¿Se ha producido alguna mejora con respecto al circuito 
inicial? ¿Cuál es ahora el valor de IL(máx)? 

 

 

Apartado 2.3. El circuito_3 proporciona una gran mejora en el Factor de Regulación de 
Carga (OR), aunque el Factor de Regulación de Línea (IR) sigue dependiendo en gran 
medida del método utilizado para obtener la tensión de referencia (VREF). 

2.3.1) Utilice el amplificador operacional LM741, el transistor BD243, RP = 1kΩ y 
el diodo zener 1N4740 (es el mismo zener que se ha utilizado en el apartado 2.1). 
Realice la simulación del circuito para 1mA ≤ IL ≤ 2A. Para ello, realice un 
análisis DC Sweep con variación logarítmica de IL entre 1mA y 2A, con una 
resolución de 100 puntos/década , para Vin = 20V, Vin = 25V y Vin = 30V. ¿Cuál 
es el valor de IL(máx)? ¿Cuál cree que es la causa de que, para valores de 
IL > IL(máx), la tensión de salida deje de estar regulada? 

2.3.2) A partir de los resultados de Vo obtenidos mediante simulación, rellene la 
tabla siguiente: 

 IL = 1mA IL = 10mA IL = 20mA 

Vin = 20V    

Vin = 25V    

Vin = 30V    

 

y calcule los valores del Factor de Regulación de Línea (IR) y de Carga (OR). Contraste 
los resultados con los obtenidos del circuito_2 (subapartado 2.2.5) ¿Ha mejorado alguno 
de los factores? 

2.3.3) Se puede lograr una destacable mejora en el factor IR haciendo VREF menos 
sensible a las variaciones de Vin. Una forma de conseguirlo consiste en polarizar 
el diodo zener mediante una fuente de corriente en lugar de una resistencia (RP). 
Una manera aproximada de implementar la solución indicada es la mostrada en la 
figura siguiente: 
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Utilice el transistor BF245C (es un JFET de canal N), y realice una simulación de las 
mismas características que la del subapartado 2.3.1. ¿Está correctamente polarizado 
el diodo zener? 

Cumplimente una tabla de valores de Vo similar a la del subapartado 2.3.2, y 
determine los factores IR y OR. ¿Mejora el valor de IR? 

2.3.4) Es muy importante tener en cuenta que una de las causas de limitación de la 
corriente de salida (IL(máx)) puede venir impuesta por las condiciones límite de 
trabajo del transistor de paso Q1 (por ejemplo, el valor de la corriente máxima de 
colector IC(máx) y de la máxima potencia disipable PD(máx)). Como comprobación 
final, utilizando la simulación del subapartado previo, represente los valores de la 
corriente de colector y la potencia disipada del transistor. Consulte los datos de 
fabricante del transistor BD243 y contraste con los resultados obtenidos. 
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P3.-Laboratori d’ELAN: Fonts d’alimentació-III 

 
El Regulador Lineal de Tensió 
 
1.- Introducció. 
 Dins una font d’alimentació, el regulador de tensió té l’objectiu de proporcionar una 
tensió de sortida (Vo) estable independentment de les fluctuacions de la tensió d’entrada 
(Vin), el corrent de la càrrega (Io) i altres efectes (p. ex., variació de la temperatura, pas 
dels temps, etc.) 

 L’esquema elèctric de la figura 1 representa una font d’alimentació amb un regulador 
lineal de tensió, amb tensió de sortida unipolar i ajustable, i amb protecció contra 
corrents elevats de sortida.  En aquesta pràctica només es muntarà la part corresponent 
al regulador de tensió amb protecció (circuit dins el rectangle amb línia discontínua) 

 

 
Figura 1.  Esquema elèctric d’una font d’alimentació. 

 

 Els components que heu d’utilitzar pel muntatge del regulador de tensió són els 
següents: 

 • Resistències: R1 = R2 = 22kΩ, R3 = 1kΩ, R4 = 1.2kΩ, Rs = 2Ω (connecteu dues 
resistències d’1Ω en sèrie), POT = potenciòmetre de 5kΩ. 

 • Semiconductors: DZener = Zener de 5.1V, AO: = LM741, Q1 = BD243 (A, B ó C), 
Q2 = BC547 (B ó C) 

 • Condensador:  Co = 10µF/63V  (Connecteu el condensador de sortida i 
respecteu-ne la polaritat) 

 • Altres: Tensió d’entrada Vin = 22V (valor inicial), càrrega RL = 470Ω/1W (valor 
inicial) 
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2.- Estudi previ. 
 

 EP1) En el supòsit que tots els dispositius treballen en la regió correcta, obteniu 
l’expressió de la tensió de sortida (Vo) en funció de la tensió del zener 
(Vz = VREF), les resistències R1 i R2, i l’ajust del potenciòmetre POT. 

 Aclariment: un potenciòmetre pot considerar-se com a dues resistències 
connectades de la manera que es descriu a la figura 2, el valor de les quals és 
ajustable mitjançant la posició del cursor, descrita per la variable auxiliar (x): 

 
Figura 2. Circuit equivalent d’un potenciòmetre, amb 0 ≤ x ≤ 1. 

 

 EP2) Si VREF correspongués a la consigna que permet establir la sortida del sistema, 
quina funció de transferència implementa el circuit? 

 

 EP3) Amb els valor donats, entre quins valors es pot ajustar la tensió de sortida 
Vo(màx) ≤ Vo ≤ Vo(mín)? 

 

 EP4) Suposeu que s’ajusta Vo = 10V.  Comproveu que els dispositius treballen en la 
regió correcta: DZener en ruptura, Q1 en activa i l’AO en la regió lineal. Quina és 
la regió “normal” de funcionament de Q2? 

 

 EP5) Amb el valor de Rs indicat i suposant que la tensió base-emissor d’inici de 
conducció de Q2 és VBE2(on) ≈ 0.65V, quin serà el corrent màxim que el regulador 
podrà lliurar a la càrrega IO(màx)? 

 

 EP6) Suposant que Vo = 10V, i que la càrrega absorbís el màxim corrent permès 
IO(màx), quina seria la potència dissipada pel transistor Q1?  I quina seria la 
potència dissipada per Q1 en el cas accidental d’un curtcircuit del terminal de 
sortida amb el de massa?  
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3.- Treball de laboratori. 
 Munteu el circuit del regulador lineal de tensió mostrat a la figura 1 amb els valors 
indicats. Recordeu que inicialment heu de configurar el circuit amb Vin = 22V  i  
RL = 470Ω/1W. 

Comprovació del funcionament 
 LAB1) Ajusteu el potenciòmetre fins obtenir Vo = 10V, i mesureu les següents 

tensions del circuit: 

 Vz = VREF = V+:  Tensió de referència=tensió del terminal no inversor de 
l’operacional 

 V−:  Tensió del terminal inversor de l’operacional. 

 Vout(AO):  Tensió del terminal de sortida de l’operacional. 

 VB1:  Tensió del terminal de base del transistor Q1. 

 VE1:  Tensió del terminal de emissor del transistor Q1. 

 

 • Preguntes relacionades: 

 P1) Comproveu que tots els dispositius (DZener, AO, Q1 i Q2) treballen en la 
regió correcta. 

 

 

Rang de la tensió de sortida 
 LAB2) Comproveu el rang d’ajust de la tensió de sortida.  Per a tal fi, procediu en 

primer lloc a ajustar el cursor del potenciòmetre fins arribar a un dels seus 
extrems; mesureu el valor de la tensió de sortida.  Finalment, ajusteu el cursor fins 
a l’extrem oposat; mesureu la nova tensió de sortida. 

 Quins són els valors de Vo(màx)  i  Vo(mín) obtinguts?  Contrasteu els valors pràctics 
de laboratori amb els valors teòrics calculats en l’estudi previ. 

 

 

Determinació dels Factors de Regulació de Línia i de Càrrega 
 LAB3) A continuació, determinarem dues característiques que ens donen la mesura de 

la “capacitat” del regulador per mantenir constant la tensió de sortida: 

i) El Factor de Regulació de Línia o Input Regulation (IR). 

ii) El Factor de Regulació de Càrrega o Output Regulation (OR). 

 Per començar, assegureu-vos que Vin = 22V  i  Vo = 10V amb RL = 470Ω/1W.  
Si cal, espereu que la tensió de sortida sigui estable. 
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Després, canvieu Vin o RL per tal d’omplir els espais en blanc de la taula següent 
amb els valors precisos de Vo (anoteu aquesta tensió precisant fins al tercer 
decimal ja que volem obtenir informació fins als mV) 

 RL = 4.7kΩ RL = 470Ω RL = 50Ω/2W* 

Vin = 18V    

Vin = 22v    

Vin = 26V    

Taula 1.  Valors de la tensió de sortida (Vo) per a diversos valors de Vin i RL. 

 A partir dels valors de la taula, calculeu els valors d’IR  i  OR: 

Ω=
−

−
=
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Observació: no cal que mesureu el valor d’IL sinó que podeu obtenir-lo a partir 
de la Llei d’Ohm aplicada a RL. 

 

 • Preguntes relacionades: 

 P2) Repetiu l’apartat LAB3) mitjançant el simulador PSpice.  Contrasteu els 
valors d’IR  i  OR obtinguts per simulació amb els pràctics de laboratori. 

 

 

Protecció contra sobrecorrents de sortida 
 LAB4) En aquest apartat comprovareu la protecció contra sobrecorrents de sortida i 

determinareu el valor de IO(màx). 

 En primer lloc, ajusteu novament Vin = 22V  i  Vo = 10V amb RL = 470Ω/1W.  A 
continuació, canvieu la càrrega per una resistència de 10Ω/6W i anoteu els valors 
de Vo  i  Io. 

 

 • Preguntes relacionades: 

 P3) Comenteu raonadament què ha succeït al connectar RL = 10Ω. 

 P4) Quin és el valor de IO(màx)?  Què caldria modificar del circuit si volguéssim 
augmentar el corrent màxim de sortida fins a IO(màx) = 1A?  Quines precaucions 
s’haurien de tenir en compte? 

 

 

                                                 
* El valor de RL = 50Ω/2W podeu obtenir-lo amb la connexió en paral·lel de dues resistències de 
100Ω/1W. 
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Tensió de “dropout” 
 LAB5) En aquest apartat procedireu a l’obtenció d’una altra característica del 

regulador, que és la tensió mínima entre l’entrada i la sortida que garanteix el 
correcte funcionament del regulador de tensió. Aquesta característica s’anomena 
tensió de dropout. 

  Inicialment, configureu Vin = 22V  i  Vo = 10V amb RL = 470Ω/1W; a 
continuació, reduïu Vin fins que observeu que el regulador ja no és capaç de 
regular la tensió de sortida.  El valor de Vin que estableix la frontera entre el 
funcionament correcte i incorrecte el designarem Vin(mín), i la tensió de dropout 
(VDO) queda definida per: 

VDO = Vin(mín) − Vo 

  Per a Vin = Vin(mín), mesureu i anoteu totes les tensions de node del circuit per tal 
de poder respondre la pregunta següent. 

 

 • Preguntes relacionades: 

 P5) Quins dels mecanismes següents creieu que és el causant del 
malfuncionament del regulador quan Vin = Vin(mín)? 

 El díode zener deixa d’estar en ruptura. 

 L’AO surt de la regió lineal (per entrar en regió de saturació). 

 Actua el limitador de corrent de sortida de l’AO. 

 El transistor de potència Q1 surt de la regió activa per entrar en saturació. 
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4.- Reguladors de Tensió integrats 

 Els reguladors lineals de tensió poden trobar-se com a circuits totalment integrats, de 
manera que la seva utilització és molt còmoda i fiable. Dins l’ampli grup de reguladors 
de tensió integrats hi trobem els reguladors de tensió fixa, i d’aquests uns dels més 
populars són els de la família 78XX (reguladors de tensió positiva en què la designació 
XX correspon al valor de la tensió de sortida). 

Un exemple és el L7805, fabricat per diverses companyies, que és un regulador integrat 
de tres terminals que proporciona una tensió fixa de sortida de 5V, incorpora una sèrie 
de proteccions (contra sobrecorrents de sortida, protecció tèrmica) i, refrigerat 
convenientment, pot arribar a lliurar un corrent de sortida superior a 1A. Encara que 
ideat per treballar com a regulador de tensió fixa, aquest regulador (i tota la família de 
78XX) amb l’ajut de pocs components externs es pot configurar com a regulador de 
tensió ajustable. 

                  
Figura 3. Distribució de pins del regulador 78XX i circuit bàsic d’utilització com a regulador de tensió 

fixa. 

 
 
Treball de laboratori: característiques del regulador L7805 
 LAB6) Munteu el circuit bàsic d’aplicació del regulador L7805 tal com es mostra en la 

figura 3 (inicialment connecteu VI = 10V,  RL = 10Ω/6W per tal d’obtenir un 
corrent de sortida de 500mA; no connecteu ni CI ni CO), i comproveu-ne algunes 
de les característiques elèctriques donades pel fabricant (vegeu la informació de la 
figura 4): 

 Valor nominal de Vo. 

 Line Regulation (IR).  Mesureu els valors de Vo per a entrades de 9V i 
13V, i contrasteu els resultats amb les dades del fabricant. 

 Load Regulation (OR).  Mesureu els valors de Vo per a càrregues de 
10Ω/6W i 47Ω/1W. Deduïu el valor d’OR i compareu-lo amb el que es 
pot deduir de les dades del fabricant (en la línea en que expressa la 
variació de la tensió de sortida per a 250mA ≤ Io ≤ 750mA) 

 Dropout Voltage. Amb la càrrega de 10Ω/6W, reduïu el valor de VI fins 
que el circuit deixi de regula Vo. Obteniu el valor de la tensió de dropout. 
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Figura 4. Característiques elèctriques del regulador L7805 del fabricant ST Microelectronics. 

 

 

 • Preguntes relacionades: 

 P6) Representeu un circuit basat en el L7805 que permeti obtenir una tensió de 
sortida ajustable entre 5V i 10V. 
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P4.-Laboratori d’ELAN:  

Etapa amplificadora en emissor comú 
 

1.- Introducció. 
 Una etapa amplificadora simple, o amplificador monoetapa, és un circuit electrònic 
format per un transistor, i altres components, la missió del qual és incrementar (això és, 
amplificar) el nivell de senyal aplicat a l’entrada, per entregar un senyal de sortida de 
major amplitud.  El funcionament correcte d’una etapa amplificadora requereix que el 
transistor treballi en una zona en què presenti un funcionament aproximadament lineal; 
en aquesta zona, el transistor es comporta aproximadament com una font de corrent 
controlada (aquesta zona és la regió activa en el transistor bipolar, i la regió de 
saturació en el transistor d’efecte de camp) 

 Existeixen diverses configuracions d’etapes amplificadores amb un transistor. Potser, 
una de les més utilitzades és l’anomenada etapa amplificadora en emissor comú, que es 
caracteritza perquè el senyal d’entrada s’aplica al terminal de base i el senyal de sortida 
s’extreu del col·lector (s’anomena d’emissor comú perquè el terminal d’emissor queda 
“en comú” entre l’entrada i la sortida de l’amplificador) 

 En absència de senyal d’entrada, les tensions i intensitats de corrent del transistor són 
constants i defineixen sobre les seves corbes característiques el que s’anomena punt de 
repòs (o punt de treball en contínua) 

 En aplicar un senyal a l’entrada, aquest provoca la variació de les tensions i corrents del 
transistor; si l’amplitud del senyal d’entrada és petita, el transistor funciona 
aproximadament com un dispositiu lineal, i les tensions i corrents del transistor son 
aproximadament proporcionals al senyal d’entrada. En aquesta situació, es diu que el 
transistor treballa en règim de petit senyal. A més, si el transistor treballa en petit 
senyal, també el senyal de sortida és proporcional al d’entrada, i el factor de 
proporcionalitat entre la sortida i l’entrada s’anomena factor d’amplificació o guany. 
Ara bé, en definir un guany cal especificar entre quines magnituds del senyal de sortida 
i d’entrada es defineix; així, per exemple, el guany de tensió és el factor de 
proporcionalitat entre la tensió de sortida i la tensió d’entrada.  Cal remarcar que el 
funcionament lineal del transistor, i la proporcionalitat entre els senyals de sortida i 
d’entrada, només es donen estrictament per a amplituds molt petites del senyal 
d’entrada, encara que, per facilitat d’anàlisi, és habitual suposar l’aproximació que això 
és vàlid mentre el transistor es mantingui en la regió activa. Durant la realització de la 
present pràctica es podrà comprovar que aquesta aproximació no és certa, cosa que es 
posarà en evidència quan, encara que el transistor es mantingui en activa, s’observi que 
el senyal de sortida (la tensió de sortida) no és estrictament proporcional al senyal 
d’entrada (la tensió d’entrada). 
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 En aquesta pràctica s’estudiarà una etapa amplificadora en emissor comú, formada per 
un transistor bipolar, la seva xarxa de polarització (R1, R2, Rc, Re i Vcc), i 
condensadors d’acoblament (Co i Ci) i desacoblament (Ce), tal com es mostra a la 
figura 1; la resistència RL representa la càrrega de l’amplificador.  Els condensadors 
d’acoblament tenen la missió d’acoblar, d’una banda, el senyal d’entrada (Vi) a 
l’entrada de l’amplificador (la base del transistor) i, d’altra banda, el senyal de sortida 
de l’amplificador (del col·lector del transistor) a la càrrega; a més, independitzen la 
polarització del transistor de las característiques de l’entrada i de la càrrega, i per 
aquesta raó la polarització del transistor es fitxa exclusivament amb la xarxa de 
polarització.  El condensador de desacoblament fa que la resistència d’emissor quedi 
desacoblada del senyal, i que l’emissor estigui a efectes de senyal virtualment connectat 
a massa; durant la pràctica es comprovaran els efectes de la presència o no d’aquest 
condensador en el valor del guany de tensió i en altres característiques de 
l’amplificador.  S’ha de tenir en compte, a més, que la impedància dels condensadors 
d’acoblament i desacoblament és funció de la freqüència dels senyals que maneja 
l’amplificador (que, en definitiva, és la freqüència del senyal d’entrada), i que aquests 
condensadors haurien d’exhibir una impedància molt baixa a les freqüències d’interès; 
aquest fet es posa de manifest en la peculiar forma que té la resposta en freqüència 
d’aquest amplificador en baixa freqüència. 

 
Figura 1. Etapa amplificadora en emissor comú. 

 

Components de l’amplificador: 

 • Semiconductors:  Q1 = BC547B o BC547C 

 • Resistències: R1 = 82kΩ, R2 = 10kΩ, Rc = 3.3kΩ, Re = 1kΩ, RL = 22kΩ 

 • Condensadors:  Ci = 1µF, Co = 47µF, Ce = 100µF, CVCC = 470µF 

 • Tensió d’alimentació: Vcc = 15V 
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2.- Estudi Previ: anàlisi teòrica de l’amplificador.1 

2.1.-Anàlisi DC. 

 Busqueu en els fulls de característiques del transistor el valor nominal del seu guany de 
corrent hFE (utilitzeu la informació que es troba en l’apartat Quick reference data de la 
pàgina 2 de les característiques del fabricant NXP Semiconductors); pel que fa a la 
tensió base-emissor, suposeu inicialment que és VBE ≈ 0.7V.  Amb aquests valors, feu 
un primer anàlisi en contínua per fer una estimació del punt de repòs del transistor: 

 

 

 

 

 

 

De fet, les característiques del transistor depenen del seu punt de repòs (en particular, 
del corrent de col·lector IC).  Prenent com a referència el corrent de col·lector estimat 
que acabeu de calcular, consulteu les característiques del transistor i obteniu els valors 
més adients de hFE i VBE (utilitzeu la informació de les gràfiques de les pàgines 8 i 9 per 
a una temperatura de 25ºC, tenint en compte el tipus de transistor que fareu servir: 
“selection B” = BC547B o “selection C” = BC547C)  Quins són els “nous” valors de 
hFE i VBE? 

 
 

 

 

Ara, amb aquests valors, calculeu novament el punt de repòs del transistor: 

 

 

 

 

 

Quines diferències hi ha entre els dos punts de repòs calculats?  Es podia preveure que 
IC i VCE variessin relativament poc? 

 

 

                                                 
1  Consulteu el resum d’expressions que poden ser d’utilitat per les anàlisis teòriques, tant en DC com en 
AC, que trobareu a l’Annex del final de l’enunciat. 

IB =    IC = 

 VBE =    VCE = 

 Zona de treball del transistor: 

hFE =    VBE =    

IB =    IC = 

 VBE =    VCE = 

 Zona de treball del transistor: 
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 • Pregunta relacionada: 

El valor de hFE pot variar relativament molt a causa de la variació de la temperatura i 
entre transistors de la mateixa família (alta dispersió de característiques). Suposeu el cas 
hipotètic en què hFE augmentés un 50% amb relació al valor emprat en els càlculs 
anteriors; en aquesta situació, comproveu que IC i VCE varien relativament poc: 

 

 

 

 

2.2.-Anàlisi AC en petit senyal. 

 Per tal de poder fer aquesta anàlisi, hauríem de conèixer, com a mínim, els paràmetres 
més rellevants del model de petit senyal del transistor (per exemple, els paràmetres hie i 
hfe). És molt freqüent, però, que el fabricant no els especifiqui en els fulls de 
característiques; en aquest cas, l’única opció és utilitzar les aproximacions següents: 

FEfe hh ≈ , 
C

FET
ie I

hV
h

·
= ,  amb  VT ≈ 25mV 

Feu ús de les aproximacions anteriors per determinar els valors dels paràmetres del 
model de petit senyal del transistor: 

 

 

A continuació, calculareu el valor del guany de tensió de l’amplificador en els casos de 
tenir o no tenir connectat el condensador Ce, i s’observarà l’efecte d’aquest 
condensador sobre la magnitud d’aquest guany 

 2.2.1.-Anàlisi AC en petit senyal amb Ce. 

 Suposeu que l’interruptor que connecta/desconnecta Ce està tancat, és a dir, suposeu 
que Ce està connectat en paral·lel amb Re. En aquesta situació, calculeu el valor del 
guany de tensió de l’amplificador: 

 

 

 2.2.2.-Anàlisi AC en petit senyal sense Ce. 

Suposeu ara que l’interruptor que connecta/desconnecta Ce està obert, que és el mateix 
que suposar que Ce no hi és. En aquesta situació, calculeu el valor del guany de tensió 
de l’amplificador: 

 

 

 • Pregunta relacionada: 

Com afecta Ce a la magnitud del guany de tensió? 

 IC =    VCE = 

 Zona de treball del transistor: 

hfe ≈    hie ≈ 

AV = 

AV = 
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2.3.-Anàlisi AC en gran senyal. 

 En aquest apartat s’obtenen els marges dinàmics i el valor de la màxima excursió 
simètrica de la tensió de sortida de l’amplificador. També s’apreciarà el possible efecte 
del condensador Ce sobre aquestes característiques. 

 2.3.1.-Anàlisi AC en gran senyal amb Ce. 

Obteniu els valors dels marges dinàmics i la màxima excursió simètrica de la tensió de 
sortida amb l’interruptor tancat: 

 

 

 

 

 2.3.2.-Anàlisi AC en gran senyal sense Ce. 

Obteniu els valors dels marges dinàmics i la màxima excursió simètrica de la tensió de 
sortida amb l’interruptor obert: 

 

 

 

 

 • Pregunta relacionada: 

Com afecta Ce al valor de la màxima excursió simètrica de la tensió de sortida? Creieu 
que sempre passarà el mateix? (penseu què podria passar si el transistor estigués 
polaritzat amb uns altres valors d’IC i VCE) 

 

∆Vo(tall) =    ∆Vo(sat) = 

MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 

∆Vo(tall) =    ∆Vo(sat) = 

MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 
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3.- Estudi Previ: simulació del funcionament de l’amplificador. 

3.1.-Anàlisi DC. 

Obteniu el punt de repòs del transistor.  Per això, feu una anàlisi tipus Bias point del 
circuit i determineu els valors de: 

 

 

 

 

 

 • Pregunta relacionada: 

Contrasteu els valors obtinguts mitjançant simulació amb els valors teòrics definitius 
calculats a l’apartat 2.1. 

 

3.2.-Anàlisi AC en petit senyal. 

Obtenir el valor del guany de tensió, amb Ce i sense Ce, mitjançant una anàlisi en el 
domini temporal (anàlisi tipus Time Domain)2 del circuit quan el senyal d’entrada és 
una sinusoide d’1kHz. 

 S’ha de tenir en compte que per determinar el guany de tensió, el transistor hauria de 
treballar en règim de petit senyal; des d’un punt de vista pràctic, això suposa que 
l’amplificador treballi amb una amplitud de la tensió de sortida molt inferior al de la 
màxima excursió simètrica. Per aconseguir això, s’ha d’aplicar un senyal d’entrada 
l’amplitud de la qual (Vip) ha de permetre que l’amplificador treballi tal com s’ha 
esmentat, és a dir: 

Av
Vo

V màxima
ip

)(∆
<<  

i que pràcticament l’anterior relació es pot suposar que es compleix aproximadament a 
partir de: 

Av
Vo

V màxima
ip

)(·
10
1 ∆

≤  

(Observació: teniu en compte que, en funció de tenir o no tenir Ce connectat, els valors 
de ∆Vo(màxima) i Av poden ser diferents) 

 

Configureu, doncs, una anàlisi temporal amb els paràmetres adients, i utilitzeu com a 
senyal d’entrada una font de tensió sinusoïdal d’1kHz i d’amplitud adequada. a cada 
cas. 

                                                 
2 No s’ha de confondre el que en anàlisi de circuits electrònics habitualment anomenem “anàlisi en 
alterna” o “anàlisi en AC” amb l’anàlisi de PSpice anomenat “AC sweep”. 

IB =    IC = 

 VBE =    VCE = 

 Zona de treball del transistor: 
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 3.2.1.-Anàlisi AC en petit senyal amb Ce. 

 Suposeu que Ce està connectat en paral·lel amb Re, i com a resultat de la simulació del 
circuit, determineu el valor del guany de tensió de l’amplificador. Per això, determineu 
la relació que existeix entre l’amplitud de la tensió de sortida (Vop) i la de l’entrada 
(Vip): 

 

 

 

 

 3.2.2.-Anàlisi AC en petit senyal sense Ce. 

Suposeu ara que Ce està desconnectat, i determineu el valor del guany de tensió de 
l’amplificador seguint un procediment similar al del subapartat anterior: 

 

 

 

 

 • Pregunta relacionada: 

Contrasteu els valors del guany de tensió obtinguts mitjançant simulació amb els valors 
teòrics calculats a l’apartat 2.2. 

 

 

3.3.-Anàlisi AC en gran senyal. 

 En aquest apartat, contràriament a l’anterior, s’ha de fer treballar el transistor en gran 
senyal fins el punt de superar el límit dels marges dinàmics. Per això, s’ha d’aplicar un 
senyal d’entrada l’amplitud de la qual ha de permetre que, teòricament, la sortida superi 
qualsevol dels dos marges dinàmics: 

},{· )()( tallsatip VoVomàxAvV ∆∆≥  

Configureu, doncs, una anàlisi temporal amb els paràmetres adients, i utilitzeu com a 
senyal d’entrada una font de tensió sinusoïdal d’1kHz i d’amplitud adequada. a cada 
cas. 

 3.3.1.-Anàlisi AC en gran senyal amb Ce. 

Suposeu que Ce està connectat en paral·lel amb Re, i com a resultat de la simulació del 
circuit, determineu el valor dels marges dinàmics de la tensió de sortida i la seva 
màxima excursió simètrica. Teniu en compte que el marge ∆Vo(tall) correspon a 

ip

op

V
V

Av =      

ip

op

V
V

Av =      
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l’excursió positiva màxima de la tensió de sortida (Vop
+

(màx)), i el marge ∆Vo(sat) 
correspon a l’excursió negativa màxima (Vop

−
(màx)): 

 

 

 

 

 3.3.2.-Anàlisi AC en gran senyal sense Ce. 

Suposeu ara que Ce està desconnectat, i determineu el valor dels marges dinàmics de la 
tensió de sortida i la seva màxima excursió simètrica: 

 

 

 

 

 • Pregunta relacionada: 

Contrasteu els valors obtinguts mitjançant simulació amb els valors teòrics calculats a 
l’apartat 2.3. 

 
 
3.4.-Anàlisi de la resposta en freqüència. 

En aquest apartat es determina la dependència del guany de tensió amb respecte a la 
freqüència del senyal aplicat a l’entrada. Per això, s’ha de fer una anàlisi del tipus AC 
sweep i representar l’evolució del mòdul en dB de la relació entre la tensió de sortida i 
la d’entrada. 

Així, doncs, substituïu la font sinusoïdal d’entrada per una font de tensió VAC (amb els 
valors dels camps assignats per defecte), etiqueteu els nodes d’entrada i sortida de 
l’amplificador amb IN i OUT respectivament, i configureu una anàlisi AC sweep per a 
una rang de freqüències comprès entre 1Hz i 1MHz amb una resolució de 
100punts/dècada. Una vegada finalitzada l’anàlisi, representeu el mòdul en dB del 
guany de tensió: a la finestra del “Add trace”, a l’apartat “Trace expression”, escriviu  
dB(V(out)/V(in)) 

Realitzeu l’anàlisi per al circuit amb Ce,i després repetiu-lo per al circuit sense Ce.  En 
ambdós casos, determineu el valor del guany de tensió en la regió de freqüències 
mitjanes (Avo expressat en dB) i els valors de les freqüències de tall a -3dB(fL i fH): 

 

∆Vo(tall) = Vop
+

(màx) =   ∆Vo(sat) = Vop
−

(màx) = 

MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 

∆Vo(tall) = Vop
+

(màx) =   ∆Vo(sat) = Vop
−

(màx) = 

MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 

Amb Ce:   Avo(dB) =    fL =   fH =    

Sense Ce:   Avo(dB) =    fL =   fH =    
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4.- Realització pràctica. 

 

4.1.-Mesures DC. 

 Munteu l’amplificador i mesureu-ne el punt de repòs sense aplicar senyal d’entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.-Mesures AC en petit senyal: Obtenció del guany de tensió. 

 Mesureu el guany de tensió seguint el següent procediment (en primer lloc, feu la 
mesura del guany de tensió amb Ce; després, repetiu el procediment sense Ce): 

 • Apliqueu a l’entrada de l’amplificador un senyal sinusoïdal d’1kHz; injecteu el 
mateix senyal a un dels canals de l’oscil·loscopi. 

 • La mesura del guany de tensió s’ha de fer en “règim de petit senyal”, el que implica 
que la sortida ha de ser proporcional a l’entrada, és a dir, la sortida no ha de presentar 
distorsió amb respecte al senyal d’entrada. Per això, ajusteu l’amplitud del senyal 
d’entrada a un valor adequat, tal com es va descriure a l’apartat 3.2. 

 • Injecteu el senyal de sortida de l’amplificador al canal lliure de l’oscil·loscopi, i 
ajusteu, si cal, l’amplitud del senyal d’entrada de manera que la sortida no presenti 
distorsió. 

 • Determineu el valor del guany de tensió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB =    IC = 

 VBE =    VCE = 

 Zona de treball del transistor: 

Amb Ce: 
ip

op

V
V

Av =      

Sense Ce: 
ip

op

V
V

Av =      
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4.3.-Mesures AC en gran senyal: Obtenció de la màxima excursió simètrica 
de la tensió de sortida. 

 Procediu de la següent manera per tal de determinar els marges dinàmics i la màxima 
excursió simètrica de la tensió de sortida (en primer lloc, seguiu el procediment per al 
circuit amb Ce; després, repetiu-lo per al circuit sense Ce): 

 • Apliqueu a l’entrada de l’amplificador un senyal sinusoïdal d’1kHz; injecteu el 
mateix senyal a un dels canals de l’oscil·loscopi. Per començar, podeu emprar el 
mateix valor d’amplitud que el que heu utilitzat a l’apartat 4.2. 

 • Injecteu el senyal de sortida de l’amplificador al canal lliure de l’oscil·loscopi. 

 • Augmenteu l’amplitud del senyal d’entrada fins que observeu clarament que el 
senyal de sortida queda retallat o limitat tant en el seu pic positiu com en el negatiu. 

 • Mesureu els marges dinàmics i deduïu el valor de la màxima excursió simètrica de 
la tensió de sortida: 

 

 

4.4.-Mesures AC en petit senyal: Obtenció de les freqüències de tall fL i fH. 

 Per obtenir les freqüències de tall, s’ha de seguir un procediment similar al de l’apartat 
4.2, però ara s’ha de mesurar el guany de tensió a diverses freqüències del senyal 
d’entrada. Aquest procediment s’ha de fer tant per el circuit amb Ce com sense Ce. 

 • Inicialment apliqueu a l’entrada de l’amplificador un senyal sinusoïdal de 
característiques idèntiques a les de l’apartat 4.2. Injecteu el mateix senyal a un dels 
canals de l’oscil·loscopi. 

 • Injecteu el senyal de sortida de l’amplificador al canal lliure de l’oscil·loscopi. 

 • Comproveu que la relació entre l’amplitud de la tensió de sortida i la de l’entrada 
dóna el valor del guany de tensió obtingut a l’apartat 4.2. A aquest guany de tensió 
ara l’anomenarem Avo. 

 • Reduïu la freqüència del senyal d’entrada fins arribar a una freqüència a la qual el 

guany de tensió sigui 
2
vo

vL
A

A = ;  aquesta freqüència és fL. 

Amb Ce: ∆Vo(tall) = Vop
+

(màx) =   ∆Vo(sat) = Vop
−

(màx) = 

 MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 

Sense Ce: ∆Vo(tall) = Vop
+

(màx) =   ∆Vo(sat) = Vop
−

(màx) = 

 MES de Vo = ∆Vo(màxima) = 
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 • Ara augmenteu la freqüència del senyal d’entrada fins arribar a una freqüència a la 

qual el guany de tensió sigui 
2
vo

vH
A

A = ;  aquesta freqüència és fH. 

 

 

 

 

 

5.- Estudi comparatiu de resultats. 
Confeccioneu una taula comparativa dels resultats obtinguts a les diferents fases de la 
pràctica: anàlisi teòrica, simulació i realització pràctica.  En aquesta taula hi heu 
d’incloure els resultats de: 

 • L’anàlisi DC:  punt de repòs del transistor. 

 • L’anàlisi en AC en petit senyal: guany de tensió. 

 • L’anàlisi en AC en gran senyal: marges dinàmics i màxima excursió simètrica de 
la tensió de sortida. 

 • La resposta en freqüència: freqüències de tall (només resultats de simulació i 
resultats de la realització pràctica) 

En cas d’haver-hi discrepàncies, comenteu-ne quines són les possibles causes. 

 

 

Amb Ce:   Avo =    fL =   fH =    

Sense Ce:   Avo =    fL =   fH =    
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ANNEX 

 

1.- Expressions de l’anàlisi en DC (hipòtesi: BJT en activa). 

•     
)·Re1()2//1(

)21(
2·

++

−
+

=
FE

BE

B hRR

V
RR
RVcc

I  

•     BFEC IhI ·=  ;   si hFE >> 1, IE ≈ IC 

•     )·( ReRcIVccV CCE +−≈  

•     Si el BJT treballa en activa: 

 IB > 0, IC > 0, IE > 0 

 VCE > VCE(sat) 

 
2.- Expressions de l’anàlisi en AC en petit senyal. 

 2.1.-Guany de tensió amb Ce: 

•     
ie

Lfe

h
RRch

Av
)//·(−

=  

 2.2.-Guany de tensió sense Ce: 

•     
Rehh

RRch
Av

feie

Lfe

)·1(
)//·(

++

−
=  

 
3.- Expressions de l’anàlisi en AC en gran senyal: marges dinàmics i màxima 
excursió simètrica de la tensió de sortida.3 

 3.1.- Amb Ce: 

•     )()( satCECEQsat VVVo −=∆  

•     )//·()( LCQtall RRcIVo =∆  

•     },{ )()()( tallsatmàxima VoVomínVo ∆∆=∆  

 3.2.- Sense Ce: 

•     ( )
ReRRc

RRcVVVo
L

L
satCECEQsat +

−=∆
)//(

//·)()(  

•     )//·()( LCQtall RRcIVo =∆  

•     },{ )()()( tallsatmàxima VoVomínVo ∆∆=∆  

                                                 
3 Els valors d’ICQ i VCEQ corresponen als valors  d’IC i VCE obtinguts en l’anàlisi en DC. Si no es tenen les 
dades del fabricant del transistor, es pot suposar que VCE(sat) ≈ 0.5V 
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Amplificador en règim de petit senyal:  formes d’ona d’entrada i sortida per 
a una entrada sinusoïdal. 
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Amplificador en règim de gran senyal:  formes d’ona d’entrada i sortida per 
a una entrada sinusoïdal. Marges dinàmics de la tensió de sortida. 
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Resposta en freqüència de l’amplificador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitats pràctiques de ELAN– Mòdul 2 

Etapes de potència 
 

 

PRT5.- Etapes de potència 
 
L’etapa de potència, a diferència de les etapes preamplificadores que es caracteritzen 
per un guany de tensió molt elevat,  solen presentar un guany en corrent (Ai) molt elevat 
i un guany de tensió (Av) baix, fins i tot unitari. En aquest cas, s’acostuma a utilitzar una 
sortida en col·lector comú, si es tracta d’una etapa amb BJT’s de potència, o bé 
drenador comú en el cas d’utilitzar transistors MOSFET. En aplicacions d’àudio, la 
configuració més econòmica  (però no la més eficient) és la classe B (Fig. 1). Presenta 
un rendiment acceptable gràcies a que hi ha dos transistors complementaris (push-pull), 
cadascun treballant en un dels semicicles del senyal d’entrada 
 

 
Figura 3.- Alimentació simètrica 

 
Figura 1.- Esquema elèctric de l’etapa de potència. VCC = |VEE |= 15V, R1 = 27kΩ, R2 = 270kΩ, 

R3 = 1kΩ, RL = 10Ω/5W, Q1 = BC547B, Q2 = BC557B, QN = BD243 (201), QP = BD244 (202) i AO 
UA741 
 

1. Munteu el circuit de la figura amb els components que s’indiquen. Introduïu un 
senyal sinusoïdal d’amplitud VP = 0.5V, una freqüència de 1kHz i connecteu 
l’alimentació simètrica de ±15V. Representeu les formes d’ona temporal de vi(t), 
vc(t) i vo(t); i indiqueu els punts més rellevants dels senyals. Comenteu el 
funcionament. 
 

2. Repetiu l’apartat anterior connectant R2 als emissors dels dos BJT’s (en comptes 
de la sortida de l’operacional). Quina diferència es pot observar? A que es deu la 
millora? 

 
 Preguntes relacionades: 



 
 Quina forma d’ona tindria la variable elèctrica vCEN si s’utilitzés l’opció MODE 
 DIFERENCIAL de l’oscil·loscopi? i el corrent iCN? 

 
3. Mantenint la connexió de R2 anterior, ompliu la taula següent configurant el 

circuit, d’acord a les configuracions d’alimentació i entrada que s’indiquen 
 

Conf. VP VCC 
(VEE) 

RL VO 
(pic)

ICC 
(avg)

PD 
(2BJT)

PL PCC η 

1 0V 15V       
2 0.2V 15V       
3 0.5V 15V       
4 0.8V 15V       
5 1V 15V       
6 1V 10V       
7 1V 8V 

10Ω

      
8 1V 15V 1kΩ       

 
 
 Preguntes relacionades: 
 
 Segons els resultats observats, de què depèn el marge dinàmic? 
 

4. Configurant l’opció nº 3 de la taula anterior, mesureu la distorsió harmònica 
(THD) per mitjà del mecanisme FFT (Fast Fourier Transform) de l’oscil·loscopi. 
Repetiu desprès aquesta mesura per la configuració nº 5 i 7. 

 
El TDA7294 (Fig. 2) és un amplificador de potència de classe AB per aplicacions Hi-Fi 
comercials (Aparells domèstics d’àudio, altaveus auto-amplificats i TV’s de gama alta). 
Gràcies a que admet diferents tensions d’alimentació i el corrent elevat que pot suportar, 
és possible obtenir potències de sortida considerables (fins a 100W per càrregues de 4 o 
8Ω). A més incorpora altres funcions, entre les que destaquen:  
  

• Un pre-amplificador, amb el que es pot configurar el guany de tensió. 
• Mecanisme de protecció de curt circuits (SCP.- Short-Circuit Protection) 

per protegir el dispositius davant consums elevats o connexions accidentals 
de la sortida. 

• Mecanisme de desactivació a l’escalfament del dispositiu (Thermal Shut-
Down). 

• Control de Standby and Mute mitjançant lògica TTL 
 

5. En aquesta darrer apartat, utilitzarem aquest dispositiu per amplificar el senyal 
d’un reproductor de so (mp3 o la sortida d’àudio del PC) i li connectarem un 
altaveu a la sortida. Per això, caldrà  muntar prèviament el circuit que s’indica a 
la Figura 3.  
 



 
 

Figura 2.- Amplificador de classe AB, TDA 7294. Distribució de pins 
 
Una vegada estigui muntat, inicialment utilitzareu una càrrega RL = 8.2Ω i 5W i 
connectareu el generador de funcions a l’entrada del dispositiu integrat. Els 
terminals VSTBY realitza la funció d’inhabilitació del dispositiu, mentre que VM 
serveix per desconnectar el senyal d’entrada. Quan tots dos estan a 5V 
(S1=S2=ON) el dispositiu estarà habilitat per funcionar i amplificarà la potència 
del senyal d’entrada.  
 
Per obtenir aquesta tensió, podeu utilitzar una font d’alimentació auxiliar (com 
la que hi ha a sota del panel frontal de la font de laboratori), o bé, podeu fer us 
d’un díode zener de 5.2V. 
 
Desprès d’assegurar-vos que el circuit funciona correctament, apagueu la font, 
desconnecteu la càrrega RL i connecteu l’altaveu (que haureu de demanar al 
professor. Al connectar de nou la font i el generador, hauríeu d’escoltar un to 
agut (depenent de la freqüència del senyal del generador). 
 
Torneu a desconnectar la font i substituïu el generador per la sortida d’àudio del 
PC (o un reproductor mp3, ipod, o semblant; que tingueu a l’abast). Demaneu el 
cable stereo al professor. 



 
Figura 3.- Muntatge de prova per a la verificació del funcionament del TDA7294. Components:  
R1=R4=22kΩ, R2=680Ω, R3=22kΩ R5=10kΩ, RL=8Ω2 (5W), C1=470nF, C2=C5=22µF, 
C3=C4=10µF, C6=C8=1000µF, C7=C9=100nF 
 

 

 

 

 

 



Simulació amb PSpice 
Adjunteu a l’informe de la pràctica els resultats de la simulació amb PSpice del circuit 
equivalent a la primera part de la pràctica. Recordeu, a més, que aquest circuit s’ha 
configurat, en funció de la realimentació emprada, de dues maneres: 
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Circuit n.1: Amplificador de potencia amb realimentació “local” 
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Circuit n.2: Amplificador de potencia amb realimentació “global” 

 

SIM1) Realitzeu la simulació del Circuit n.1 i del Circuit n.2 per a un senyal sinusoïdal 
d’entrada d’1kHz i 0.5V d’amplitud.  Adjunteu les gràfiques corresponents a dos o tres 
períodes de la tensió de sortida de l’operacional (outAO) i de la sortida de 
l’amplificador de potència (out) d’ambdós circuits.  En quin circuit s’obté una distorsió 
menor en la tensió de sortida (out)? Per què? 

SIM2) Realitzeu la simulació del Circuit n.2 i confeccioneu una taula de resultats 
similar a la de l’apartat 3 de la pràctica, però únicament per a les amplituds de la tensió 
d’entrada corresponents a les configuracions 1, 2, 3, 4 i 5. Contrasteu els resultats 
experimentals (apartat 3) amb els de simulació. 



Informació addicional: 

Després de realitzar una anàlisi temporal en PSpice, en el visualitzador de gràfiques es pot representar el 
valor mitjà d’una variable (tensió, corrent, potència, ...) mitjançant l’operador AVG( ).  Per exemple, per a 
un corrent anomenat I(R4), la visualització del valor mitjà s’obtindria escrivint en l’opció “Add Trace” 
AVG(I(R4)). Si el que volem visualitzar és la potència mitjana de Vcc, R5 o Q3, escriuríem 
AVG(W(VCC)), AVG(W(R5)), o AVG(W(Q3)). Això no obstant, s’ha de tenir en compte que per a obtenir 
un resultat “raonable” a l’avaluar un valor mitjà, s’ha d’haver simulat fins a un Temps Final (Run to time) 
relativament llarg i que el valor d’interès s’obté en un instant de temps pròxim al Temps Final de la 
simulació; en el cas que ens ocupa, un valor acceptable per al Temps Final podria ser l’equivalent a uns 
50 períodes del senyal sinusoïdal d’entrada (per tant, per a un senyal d’entrada d’1kHz de freqüència, el 
Temps Final seria d’uns 50ms) 
 

 

SIM3) En la realització pràctica i mitjançant la simulació, s’haurà pogut comprovar que 
el Circuit n.2 proporciona un senyal de sortida (out) amb menys distorsió de tall o 
distorsió de pas per zero. Una forma de quantificar el grau de distorsió d’un 
amplificador és la distorsió harmònica total (THD), definida com: 

100·
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2
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THD n+++
=  

 essent Ai l’amplitud del i-èsim harmònic del senyal de sortida quan l’entrada és un 
senyal sinusoïdal.  Quan més petit sigui el valor de THD, menor serà el valor de la 
distorsió i millor serà el grau de fidelitat de l’amplificador. 

 PSpice permet calcular la THD(%) mitjançant una opció de l’anàlisi temporal: 
per a calcular la THD(%) s’ha de configurar una anàlisi temporal  [PSpice → New 
Simulation Profile  o  Edit Simulation Profile →  (Analysis type): Time Domain] i des 
de la subfinestra de Output File Options s’ha d’habilitar l’opció Perform Fourier 
Analysis. La figura 4 resumeix la configuració recomanada de l’anàlisi de Fourier per tal 
d’obtenir la distorsió harmònica total de l’amplificador. Heu de tenir en compte que el 
resultat de l’anàlisi de Fourier i la THD(%) s’han de consultar en l’”arxiu de sortida” de 
la simulació, que es pot visualitzar des de l’editor d’esquemes amb [PSpice → View 
Output File] o també des del visualitzador de resultats gràfics amb [View → Output 
File]. 

 

Realitzeu les simulacions del Circuit n.1 i del Circuit n.2, per a les configuracions 2 i 5 
del senyal d’entrada, i obteniu-ne els corresponents valors de la THD(%) de la tensió de 
sortida V(out). Confeccioneu una taula comparativa amb els valors obtinguts: 

 Configuració 2 (Vp = 0.2V) Configuració 4 (Vp = 1V) 

Circuit n.1   

Circuit n.2   

Taula comparativa dels valors de la distorsió harmònica total THD(%) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Configuració recomanada per a l’anàlisi de Fourier en PSpice 

 

 

 

 

 Ajusteu a un valor de temps 
equivalent a: 

200

entradad'  senyalperíode
 

 Ajusteu a un valor de temps 
equivalent a 10 períodes del 
senyal d’entrada 

 Indiqueu el valor de la 
freqüència del fonamental 
(coincideix amb la freqüència 
del senyal sinusoïdal 
d’entrada) 

 Deixeu aquesta casella en 
blanc. En aquest cas, PSpice 
calcularà 9 harmònics 

 Indiqueu el nom de les variables de les quals voleu que PSpice en 
determini la THD. 
 En el nostre cas volem obtenir la THD de la tensió de sortida de 
l’amplificador; per aquesta raó, indiqueu en aquesta casella el nom 
de la tensió de sortida segons la sintaxi següent: 

V(etiqueta) 
essent etiqueta el nom que haureu d’assignar en l’esquemàtic al node 
de sortida de l’amplificador. 

 Activeu aquesta 
casella per tal 
d’habilitar l’anàlisi 
de Fourier 



Electrònica Analògica - laboratori 
 

 

PRT6.- Astable amb 555, temporitzador, i generador 
d’ona sinusoïdal 
 
CIRCUIT 1: Generador d’ona quadrada 
 
L1) En el primer muntatge, heu de aconseguir que el circuit de la figura 1 funcioni 

amb les especificacions que s’indiquen a la taula 1.  

 
Figura 1.- Esquema elèctric del generador d’ona quadrada amb 555 

 

Estudiant  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10  

DT (%) 60 70 65 90 70 75 55 60 55 65 

fo (KHz) 10 5 25 50 28 30 20 60 50 70 

 
Taula 1.- Especificacions per a cada estudiant del primer circuit  

 
1) Consulteu els apunts i, mitjançant càlculs determineu els valors de Ra, Rb i C  

que necessiteu per obtenir les especificacions de la taula 1 
2) Munteu el circuit i representeu els senyals vC(t) i vO(t). 
 
• Preguntes relacionades: 

 
1) Comenteu els punts més rellevants de les formes d’ona que heu obtingut en 

aquest circuit. 
2) Què cal fer per modificar l’amplitud de vO? 
3) Quina raó impedeix que el cicle de treball (DT) no pugui ser inferior a 0.5? 

Proposeu una alternativa per pal·liar aquest inconvenient 
 



 Nota: Busqueu informació a Internet. Hi ha moltes pàgines web relacionades 
amb aquest dispositiu, com per exemple: 
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html 

 
CIRCUIT 2: Temporitzador 
 
L2) En aquest muntatge, heu d’aconseguir que el circuit temporitzi el temps que us 

ha estat indicat a la taula 2. 
 

 
Figura 2.- Esquema elèctric del temporitzador amb 555 

 
Estudiant  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10  

T (seg) 3 7 20 15 10 1 30 35 25 45 

Taula 2.- Especificacions per a cada estudiant del segon circuit  
 

1) Consulteu els apunts i, mitjançant càlculs determineu els valors de R i C que 
necessiteu per obtenir les especificacions de la taula 2. 

 
2) Munteu el circuit i representeu els senyals vC(t) i vO(t). 

 
 Nota: Per realitzar el mecanis me de Trigger, utilitzeu una resistència connectada entre VCC i 

el pin 2 del 555. Desprès utilitzeu un fil conductor connectat entre aquest pin i terra per 
generar l’act ivació del temporitzador. 

 
• Preguntes relacionades: 

 
1) Comenteu els punts més rellevants de les formes d’ona que heu obtingut en 

aquest circuit. 
2) Quina és el valor màxim de tensió al que arriba el condensador, abans de 

descarregar-se completament?  
3) Alteraria el funcionament del circuit si l’alimentació fos diferent a 10V? 

Justifiqueu la resposta  
 
 

http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html�


CIRCUIT 3: Oscil·lador sinusoïdal 
 
L3) En aquest muntatge, heu d’aconseguir que el senyal de sortida sigui sinusoïdal i 

oscil·li a la freqüència i amplitud indicades a la taula 3. 
 

 
Figura 2.- Esquema elèctric del oscil·lador sinusoïdal (R1 = 10kΩ, R2 = 22kΩ, R3 = 100kΩ 
(Potenciòmetre), Vz = 5.6V) 

 
Estudiant  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10  

fo (KHz) 10 2 1 5 3 6 8 4 9 3 

Taula 3.- Especificacions per a cada estudiant del tercer circuit  
 

1) Consulteu els apunts i, mitjançant càlculs determineu els valors de R1-6, R, C i 
VCC per obtenir les especificacions de la taula 3. 

2) Munteu el circuit i representeu els senyals v1(t) i vO(t). 
3) Mitjançant l’opció FFT de l’oscil·loscopi, mesureu la distorsió harmònica del 

senyal de sortida (THD) 
 
• Preguntes relacionades: 

 
1) Comenteu els punts més rellevants de les formes d’ona que heu obtingut en 

aquest circuit. Quina relació hi ha entre les magnituds de v1(t) i la sortida? 
Justifiqueu la resposta teòricament. 

2) Proposeu una solució mitjançant circuit electrònic que permeti variar tant 
l’amplitud de sortida com la freqüència d’oscil·lació? 


	PRT1-K50
	PRT2 -K50
	PRT3-K-50
	PRT4-K-50
	Practica5_V3_ELAN-1
	PRT6 11-12_1
	Electrònica Analògica - laboratori


