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Components 
A continuació, es realitza una breu explicació sobre els components i les seves característiques 

principals. Altrament s’indica d’on obtenir el datasheet en cas de ser proporcionat pel fabricant. 

Font d’alimentació 
És un dispositiu que converteix la tensió alterna de la xarxa de subministrament, en una o 

diverses tensions, pràcticament contínues, que alimenten els diferents circuits de l’aparell 

electrònic al qual es connecta. 

Característiques: 

 Model: LRS-50-24. 
 Entrada: 100-240 V AC a 50/60 Hz. 
 Sortida: 24 V  
 Corrent màxim: 2,2A. 
 Mides: 99 x 82 x 30 mm. 
 Pes: 0,23 kg. 
 

Convertidor c/c 
Un convertidor DC a DC és un dispositiu que transforma corrent continu d'una tensió a una altra. 

Solen tractar-se de reguladors de commutació que donen a la seva sortida una tensió regulada 

i, la majoria de les vegades, amb limitació de corrent. 

Característiques: 

 Mòdul reductor no aïllat (BUCK). 
 Voltatge d’entrada: 4-35 V (intentar no superar els 38 V). 
 Voltatge de sortida: 1,25-32 V contínuament ajustable. 
 Corrent de sortida: 0-5 A, recomanada a 4,5 A. 
 

 

 

MOSFET 
El MOSFET controla el pas del corrent entre una entrada (font) i una sortida (drenador), 

mitjançant l'aplicació d'una tensió (amb un valor mínim anomenat llindar) al terminal porta, és 

a dir, un interruptor controlat per tensió.  

Característiques: 

 85 A, 60 V, RDS (activat) = 10 mΩ (Màx.) 

 ID = 42,5 A, VGS = 10 V. 

 Càrrega de porta baixa (típic 86 nC). 

 Temperatura màxima de junció de 175 °C. 

Datasheet: https://docs.rs-online.com/3df3/0900766b80d27b39.pdf 

 

 

Il·lustració 2. Convertidor c/c 

Il·lustració 3. Transistor MOSFET 

Il·lustració 1. Font d'alimentació 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Corrent_altern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Corrent_continu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aparell_electr%C3%B2nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aparell_electr%C3%B2nic
https://docs.rs-online.com/3df3/0900766b80d27b39.pdf
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Pont de díodes 
El pont rectificador és un circuit electrònic que serveix per convertir corrent altern en corrent 

continu. 

Característiques:  

 Tipus de Pont: Monofàsic. 

 Corrent directe mitjà de pic: 1,9 A. 

 Tensió repetitiva inversa de pic: 100 V. 

 Tipus d'Encapsulat: D-37. 

 Recompte de Pins: 4. 

Datasheet: https://docs.rs-online.com/45c1/0900766b8006347a.pdf 

 

Sensor de corrent 
Un sensor  és un dispositiu capaç de mesurar magnituds físiques o químiques, anomenades 

variables d'instrumentació, i transformar-les en variables elèctriques, en aquest cas tal com 

indica el títol s’efectua la mesura del corrent.  

Característiques:  

 Tensió de treball: 5 V. 

 Interval d’intensitat: 0-5 A. 

 Sortida analògica: 100 mV/A. 

 Pes de l’element: 3 g. 

 Mida de l’element: 27,4 x 11,8 x 12 mm. 

 

Datasheet: https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf 

 

Driver MOSFET 
Un driver MOSFET és un amplificador de potència que accepta una entrada de baixa potència 

(d’un controlador normalment) i produeix una entrada  de corrent elevat per a la porta d’un 

transistor d’alta potència. 

Característiques:  

 Tensió d'alimentació mínima: 10 V. 

 Tensió d'alimentació màxima: 20 V. 

 Topologia Controlador: costat alt i baix. 

 Corrent de sortida de pic: 2,5 A. 

 Polaritat: No Inversió. 

Datasheet: https://docs.rs-online.com/5670/0900766b807910a0.pdf 

 

 

 

 

Il·lustració 4. Pont rectificador 

Il·lustració 5. Sensor de corrent 

Il·lustració 6. Driver MOSFET 

https://docs.rs-online.com/45c1/0900766b8006347a.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf
https://docs.rs-online.com/5670/0900766b807910a0.pdf
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Microcontrolador 
És un petit ordinador en un sol circuit integrat especialitzat a controlar equips electrònics, que 

inclou una CPU, una petita quantitat de memòria, unitats d’entrades i sortides i acostuma a 

portar una memòria per guardar-hi el programa. 

Característiques:  

 512 kB de memòria flaix. 

 Connectivitat: Arduino. 

 Fonts d'alimentació: (3,3 V, 5 V, 7 V a 12 V). 

 

 

Datasheet: https://docs.rs-online.com/7ea7/0900766b813d3885.pdf 

 

Filament de coure 
Un cable elèctric és un element fabricat i pensat per a conduir electricitat. El material principal 

amb el qual estan fabricats és amb coure (pel seu alt grau de conductivitat) encara que també 

s'utilitza l'alumini que malgrat que el seu grau de conductivitat és menor també resulta més 

econòmic que el coure. 

 

Característiques: 

 Àrea Transversal: 0,04 mm². 

 Filaments del nucli: 1/0,22 mm. 

 Diàmetre extern: 0,22 mm. 

 Longitud: 429 m. 

 Acabat: Esmaltat. 

 

Datasheet: https://docs.rs-online.com/814a/0900766b81292581.pdf 

 

Cable pont 
És un cable amb un connector a cada punta (o de vegades sense cap), que s'usa per 

interconnectar entre si els components d'una placa de proves. 

Característiques: 

 Tipus de connectors M-M, F-M i F-F. 

 Longitud: 20 cm. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7. Microcontrolador 

Il·lustració 8. Filament de coure 

Il·lustració 9. Cable pont 

https://docs.rs-online.com/7ea7/0900766b813d3885.pdf
https://docs.rs-online.com/814a/0900766b81292581.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Placa_de_proves
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Protoboard 
És una placa de proves en què es poden inserir elements electrònics i cables amb els quals 

s'armen circuits sense la necessitat de soldar cap dels components. Les protoboards tenen 

orificis connectats entre si per mitjà de petites làmines metàl·liques. 

Característiques:  

 830 Connexions. 

 Acoblable amb altres plaques. 

 Mesures: 165 x 55 x 8 mm. 

 Base amb adhesiu per a subjectar-lo a la superfície de treball.  

 

Caixa de protecció elèctrica 
Caixa de material aïllant que allotja en el seu interior els elements de protecció de les línies 

generals d'alimentació d'una instal·lació elèctrica 

Característiques:  

 Amplada: 310 mm. 

 Alçada: 240 mm. 

 Profunditat: 125 mm. 

 Material: Polímer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11. Caixa de protecció elèctrica 

Il·lustració 10. Protoboard 


