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Pròleg

Aquest text tracta de l’electrònica aplicada en el món naval, és a dir, de millorar
la navegació, fent-la més precisa, fiable i confortable. Mitjançant l’electrònica s’ha
aconseguit augmentar el marge de confiança de la navegació i millorar la vida a bord
amb aplicacions com ara el radar, el GPS i els detectors de gasos, entre d’altres.
L’electrònica, en essència, processa senyals físics amb dispositius electrònics per
extreure’n una informació. Exemples d’aplicació els trobem a telecomunicacions,
mecànica, medecina, etc. El desenvolupament de l’electrònica ha estat un dels grans
esdeveniments científics del segle XX. S’ha passat de dispositius molt primaris, com ara
la vàlvula electrònica i díode de galena, a dispositius molt sofisticats d’estat sòlid, fets
amb semiconductors. Aquesta ràpida i gran evolució ha permès grans avenços en
ordinadors, radars, tractament de textos, etc. L’estratègia seguida en l’evolució ha estat
la d’incrementar les possibiltats del circuit, fent baixar el preu de fabricació del
dispositiu electrònic.
Aquest llibre desenvolupa els temes d’electrònica que trobem en un vaixell, en
un curs d’un quadrimestre de durada. S’ha procurat donar-li un nivell bàsic però, per a
nosaltres, suficient perquè un lector amb coneixements inicials d’electricitat i teoria de
circuits el pugui seguir. S’ha intentat combinar el disseny electrònic més bàsic amb la
part experimental i l’experiència docent. Els coneixements matemàtics previs que calen
per seguir el curs són: trigonometria bàsica, la funció exponencial, una mica de càlcul
diferencial i una revisió molt bàsica de variable complexa. Els coneixements físics
necessaris per llegir el llibre són els principis d’electricitat estàtica i magnetisme.
L’objectiu d’aquest llibre és que el lector arribi a assolir els coneixements
mínims d’electrònica: d’una banda, comprendre i treure el màxim profit dels sistemes
electrònics navals i, de l’altra, entendre les especificacions dels equips electrònics
navals per prendre les decisions que calguin.
Atès que el professional marí no és necessàriament un especialista en
electrònica, la finalitat del curs no és arribar a fer dissenys electrònics, sinó ser capaç
d’analitzar i assignar equips electrònics comercials segons les necessitats del vaixell i
substituir equips electrònics avariats per equivalents, si és el cas.

La filosofia del curs és que l’electrònica és una eina per tractar senyals reals,
combinant lleis fonamentals de la física amb aspectes pràctics. S’ha procurat rebaixar la
càrrega matemàtica, barrejant aquesta càrrega amb circuits senzills bàsics per avaluar-ne
les característiques. Els temes inclosos per aconseguir aquest objectiu són:
Necessitats electròniques en un vaixell
Els dispositius semiconductors i electrònics en un vaixell
Circuits amb dispositius semiconductors
Circuits d’aplicació a les radiocomunicacions
Introducció a l’electrònica digital
Introducció a l’electrònica de potència
Les bateries
Control electrònic de motors i generadors elèctrics
Microcontroladors
Bus de comunicacions naval (NMEA i SeaTalk)
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1 L’Electrònica del vaixell

1 L’Electrònica del vaixell

1 Introducció
L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne arribi a entendre els principis bàsics
dels circuits electrònics d’electrònica de potència i d’electrònica de ràdio, necessaris per
navegar.
Des d’aquesta perspectiva, el curs d’electrònica del vaixell està enfocat a què
l’alumne entengui el funcionament dels circuits i els faci funcionar, no pas a què faci
dissenys d’equips electrònics. Per tant, amb aquest objectiu i amb l’ajuda dels esquemes
electrònics de la nau, l’alumne sabrà actuar, en cas necessari, sobre el mòdul oportú, a fi
i efecte de solucionar qualsevol problema que pugui sorgir mentre es navega. A més, si
s’entenen bé els sistemes electrònics, se’n podrà treure les màximes prestacions.
En una nau hi ha dos tipus d’electrònica: l’electrònica de potència i l’electrònica
de la ràdio. L’electrònica de potència estudia els circuits electrònics que tracten els
motors i les bateries. L’electrònica de la ràdio del vaixell fa referència als circuits
electrònics que fan possible les comunicacions exteriors, com ara ràdio, radar, sonar,
GPS, etc. Els temes electrònics que formen la base d’aquestes comunicacions són els
dispositius electrònics i amplificadors.
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Per seguir aquest curs, l’alumne ha de tenir uns coneixements matemàtics bàsics
sobre sèries de Fourier i transformada de Fourier. A més, ha de conèixer els principis de
l’electricitat tant en estàtica, llei d’Ohm, com en magnetisme, lleis de Faraday i Amper.
De la teoria de circuits, també ha de conèixer els teoremes de superposició, de Thévenin
i el teorema de la transferència màxima de potència de la teoria de circuits.
Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

identificar i conèixer les necessitats de comunicacions per ràdio en un vaixell;
identificar i conèixer les necessitats d’electrònica de potència en un vaixell;
saber el que és un circuit analògic;
saber el que és un circuit digital;
saber aplicar el teorema de Thévenin;
saber com funciona un transformador.
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2 Definició de l’electrònica
L' electrònica és l'estudi i ús dels dispositius que funcionen controlant el flux
d'electrons i altres partícules carregades elèctricament.
L’aplicació dels dispositius electrònics a l’enginyeria es fa per tractar senyals
amb l’objectiu d’automatitzar el control dels aparells, generar energia i comunicar-se
per ones electromagnètiques.
L’electrònica també es pot definir com un conjunt d’elements passius
(resistències, condensadors, inductàncies, etc.) i d’elements actius (transistors bipolars,
MOSFET, etc.) que, un cop interconnectats, formen circuits que serveixen per processar
una informació o per subministrar potència elèctrica.
Un exemple clàssic de sistema electrònic de control és el pilot automàtic. Entre
els circuits electrònics dedicats a subministrar potència, tenim els carregadors de
bateries o els convertidors contínua/alterna o onduladors, encarregats de crear corrent
altern de gran importància en un vaixell. Els sistemes electrònics per comunicar-se per
ones electromagnètiques el formen els circuits de ràdio.

3 Senyals analògics i digitals
Els senyals electrònics capaços de processar o subministrar informació o
potència poden ser analògics i digitals. Tots els senyals electrònics tenen una evolució
de la seva amplitud variant en el temps.
Un senyal analògic és aquell en que la variable independent t (temps) i la
dependent x(t) varien de forma continua. Un senyal digital és aquell en què la variable t
varia de forma continua en el temps, però x(t) només pren dos valors, coneguts com a
nivell lògic ‘1’ i nivell lògic ‘0’. Una variable discreta es aquella que només està
definida per a valors discrets del temps. A la figura 1.1 podem veure un exemple de
senyal analògic, senyal digital i senyal discret:

Fig. 1.1 (a) Senyal analògic, (b) senyal digital i (c) senyal discret.

L’electrònica estudia el processament d’aquests tipus de senyals analògics i
digitals.
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4 Circuits analògics
Un circuit analògic és un bloc format per un o diversos dispositius electrònics
que serveixen per tractar senyals amb variació d’amplitud contínua. Entre els blocs
analògics més típics tenim: amplificadors, filtres, oscil·ladors, integradors,
diferenciadors i sumadors, entre d’altres. L’amplificador serveix per amplificar,
augmentant el valor de la tensió, el corrent o la potència d’un senyal analògic, i és de
gran aplicació en àudio, vídeo, radiofreqüència, etc. Els filtres serveixen per separar
senyals de diferents freqüències. Els oscil·ladors són uns circuits encarregats de generar
senyals, com pot ser la portadora de radiofreqüència.
Els circuits de ràdio del vaixell tracten senyals sinusoïdals analògics, perquè són
els que fan servir les antenes de ràdio per transmetre o rebre senyals. El senyal que
volem transmetre alimenta l’antena i aquesta fa la conversió de senyal elèctric a
electromagnètic que genera l’ona electromagnètica, que és la que transporta la
informació a distància. Al ser una ona, la freqüència f, la longitud d’ona λ i la velocitat
de la llum c (3108 m/s) estant relacionades per la fórmula bàsica de les ones [1].

 f c
Per tant, el senyal analògic característic de les comunicacions via ràdio, és el
senyal sinusoïdal x(t) de freqüència f i amplitud màxima A.

x(t )  A sin 2f t
Els sistemes de ràdio comunicacions més comuns en un vaixell són: transmissió
de la veu, telègraf, teletip, fax, IMMARSAT i radar.

4. 1 Espectre i ample de banda de l’espectre d’un senyal

Sabem de l’estudi matemàtic de Fourier dels senyals periòdics i no periòdics,
que tot senyal real x(t), existent en el domini del temps, és pot considerar com una suma
infinita de components sinusoïdals d’amplituds decreixents o harmònics. Aquest canvi
del domini temporal al domini de la freqüència del senyal en harmònics s’anomena
espectre del senyal x(t). Així la música es pot reconstruir amb senyals sinusoïdals, que
van de 20 Hz fins a 15 kHz. El senyal de vídeo té components que varien entre continua
i 4,5 MHz.
Un dels conceptes més importants del tractament de senyals analògics per mitjà
de l’electrònica és l’ample de banda de l’espectre d’un senyal. Definim l’ample de
banda de l’espectre d’un senyal com les freqüències del senyal que porten la major part
de la informació, en el sentit que permeten reconstruir de forma acceptable el senyal
original. L’avantatge d’aquest concepte és que no cal treballar amb tot l’espectre, sinó
només amb un nombre finit d’harmònics (de 3 a 7 harmònics) per a tenir una
aproximació prou precisa del senyal x(t).
La tècnica matemàtica de l’anàlisi de Fourier ens permet calcular l’espectre de
qualsevol senyal. Per exemple la sèrie de Fourier d’un senyal quadrat periòdic i simètric
4
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de període T (=2/T) i que té una amplitud que varia entre ± V, es pot posar com una
sèrie de sinus [2].
v(t ) 

4V

1
1
(sin t  sin 3t  sin 5t  ....)

3
5

Una representació gràfica1 d’aquesta funció, agafant només dos harmònics es pot
veure a la figura 1.2.

Fig. 1.2 Reconstrucció del senyal de període T i amplitud que varia entre ±

V, amb només 2 harmònics

4. 2 Modulacions dels senyals de ràdio

Per a transmetre senyals per mitjà d’ones electromagnètiques, cal sotmetre el
senyals que es volen enviar a una preparació o modulació [3].
La modulació és una alteració sistemàtica d’un senyal sinusoïdal anomenat
portadora, en funció de les característiques d’un altre senyal que porta la informació,
anomenat moduladora o informació. La finalitat de la modulació és obtenir un altre
senyal que és més fàcil d’enviar i que transporta la mateixa informació.
Bàsicament, hi ha dos tipus de modulació que es fan servir per diferents serveis
de comunicacions marins. La modulació d’amplitud o AM (Amplitude Modulation) i la
modulació de freqüència o FM (Frequency Modulation), en un cas la informació es
transporta a l’amplitud del senyal i a l’altre a la freqüència del senyal. Perquè una
antena pugui radiar de forma eficient li cal unes mides de l’ordre de /10. Tenint en
compte això veiem que per transmetre només un senyal d’àudio de freqüència 1 kHz
necessitaríem una antena d’uns 30 km d’allargada.
El que es fa és, per mitjà del procés de modulació, generar un senyal de
freqüència més alta i que té la mateixa informació que el senyal sense modular. Aquest
senyal, com que té una freqüència més alta és més fàcil de transmetre. Un cop el senyal
s’ha rebut es demodulat. En el procés final, tornem a tenir el senyal original, però en el
receptor.
1

http://www.falstad.com/fourier/guide
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A l’estudiar els senyals de ràdio ens serà útil saber com podem posar una funció
sinus o cosinus d’t com suma de dos vectors complexos. Així si fem servir les
fórmules trigonomètriques bàsiques podem posar
y  cos  t 

A j t
[e  e  j  t ]
2

Aleshores podem representar un senyal que té una evolució del tipus cosinus
com suma de dos vectors complexos d’amplituds A/2 i fases j i -j, la figura 1.3.

Fig. 1.3 Representació en forma complexa d’un cosinus

Els diferents tipus de modulació també poden suprimir o minvar tant sorolls com
interferències. Així canviant de modulació es pot aconseguir millorar les
comunicacions.
La modulació d’amplitud, AM (Amplitude Modulation), ha estat el primer tipus
de modulació emprat, la modulació AM es fa servir als serveis de radio d’ona mitja.
La principal característica de la modulació AM és que l’envolupant de la
portadora modulada té la mateixa forma que el missatge modulador. Això s’aconsegueix
afegint el missatge traslladat a la portadora no modulada. La forma del senyal modulat
en amplitud és
x(t ) AM  A 1  m x(t )cos (2 f t )

(1)

A on x(t) és el missatge modulador, m és l’índex de modulació (0  m  1), A és
l’amplitud de la portadora i f la freqüència de la portadora. Vegeu la figura 1.4 un
senyal de portadora modulada per una sinusoide.

Fig. 1.4 Exemple d’una portadora d’AM
modulada per un senyal sinusoïdal
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Per centrar les idees considerem tres exemples de moduladora en una modulació
AM. Comencem veiem el cas més senzill en què el senyal de la moduladora és un únic
cosinus, x(t) = cos m t amb la condició m << C. La fórmula (1) queda
x(t ) AM  A 1  m cos  m t cos ( C t )
Tenint en compte la
½ [cos(a-b)+cos(a+b)] posem
x(t ) AM  A cos(C t ) 

fórmula

trigonomètrica

cos



a

cos

b

=

A
A
m cos ( C  m ) t  m cos (C   m ) t
2
2

La modulació AM de la portadora de pulsació C por la moduladora de pulsació
m sempre genera les freqüències suma i diferència, tal com podeu veure a la
figura 1.5 (a). Observeu a la figura 1.5 (b) l’espectre d’un senyal de banda limitada en
què es generen moltes freqüències suma i diferència.

Fig. 1.5 (a) Espectre modulació AM amb un cosinus, (b) espectre AM amb un senyal de banda limitada.

En general si el senyal x(t) és aperiòdic i de banda limitada (suposeu que hi ha
infinits harmònics dins la banda del senyal), com per exemple ho és la veu. En primera
aproximació podeu suposar que cada harmònic al modula’l en AM genera un harmònic
suma i un harmònic diferència amb la portadora, figures 1.6 (a) i (b). Per fer l’anàlisi
precís del comportament en freqüència d’aquest tipus de senyal, trobarem la
transformada de Fourier de la fórmula (1). Aplicant la transformada de Fourier [2] al
senyal no periòdic modulat en amplitud que té per expressió la fórmula (1), arribem a
veure com es modifica la informació en una modulació AM. Tingueu en compte que la
transformada de Fourier d’un senyal x(t) és


X ( )   x(t ) e  j t dt


i la seva transformada inversa és x(t ) 

1
2







X ( f ) e j t df

Aplicant la transformada de Fourier, canviem el pla t pel pla , és a dir el pla f
de la freqüència. En aquest pla podem parlar d’ample de banda d’un senyal no periòdic
que ens serà molt útil. A la taula I podeu veure algunes transformades de Fourier
d’algunes funcions bàsiques [2].
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Taula I
Transformades de Fourier bàsiques
Funció x(t)

Transformada X(ω)

cosCt
x(t) ej0t

½((-C)+(+C))
X(-0)

Així doncs la transformada de Fourier del senyal xAM(t), fórmula (1), és
X AM ( f ) 

A
 ( f  f C )   ( f  f C )  m A X ( f  f C )  X ( f  f C )
2
2

(2)

La fórmula (2) correspon a l’espectre del missatge centrat a  fC i dues deltes de
Dirac separades, també,  fC. A la figura 1.6 (b) podeu veure el mòdul de l’espectre
d’aquesta modulació d’AM en funció de la freqüència d’un senyal X(f) de banda
limitada w.

Fig. 1.6 (a) Transformada de Fourier d’un senyal x(t) banda limitada i (b) espectre de la modulació d’AM
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Les freqüències del senyal modulat en AM, per una moduladora de freqüència
màxima W, figura 1.6 (a), necessita per transmetre el senyal correctament, sistemes amb
un ample de banda de B = 2 W, figura 1.6 (b).
En conclusió, la modulació d’amplitud es pot considerar com el procés de
traslladar l’espectre de freqüència de la moduladora a la zona de freqüència de la
portadora. El nou espectre en freqüència és doble, però la forma de cada banda lateral
del senyal modulat és la mateixa. És a dir la portadora modulada per la moduladora
porta la mateixa informació que la moduladora, però a freqüència més gran. Aquest
desplaçament en freqüència es pot repetir tantes vegades com vulguem, cap amunt o cap
avall a l’escala de freqüències, si agafem la freqüència suma o la diferència.
A la modulació de freqüència, FM (Frequency Modulation), la informació es
transmet variant la freqüència de la portadora, al contrari de la modulació AM en què la
informació va en l’amplitud. La forma del senyal modulat en freqüència és
x FM (t )  A cos 2 f C t   (t )

(3)

A on (t) depèn del senyal modulador. Definim la fase instantània i(t) com:

 i (t )  C t   (t )
I la freqüència instantània en Hertzs és la seva derivada, dividida per 2 
f i (t ) 

1 d i (t )
1 d (t )
 fC 
2 dt
2 dt

A la modulació de freqüència, la freqüència de la portadora és funció de l’x(t).
f i (t )  f C  k x(t )
A la figura 1.7 podeu veure una portadora modulada en freqüència per una
sinusoide

Fig. 1.7 Portadora modulada en freqüència FM per un senyal sinusoïdal
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Per tant a l’FM hi ha una portadora que varia la seva freqüència en funció d’un
senyal modulador x(t), que porta la informació.
L’exemple més senzill d’una modulació FM, és el cas en què la portadora de
freqüència fC, és modulada per una moduladora sinusoïdal de freqüència fm (A cos mt),
la fórmula (3) queda
x FM (t )  A cos C t   sin  m t  ;
posar.

Per a una moduladora sinusoïdal i, tenint en compte que β = Δf/fm [3] podeu

t

 (t )  2  k f  Am cos  m t dt  2  f
0

sin  m t

m



f
sin  m t   sin  m t
fm

L’espectre d’un senyal qualsevol x(t) modulat en FM és molt complicat, però
s’adopta l’aproximació de Carson [3], que ens diu que si modulem en FM una portadora
de freqüència fC amb una moduladora de freqüència fm, l’ample de banda B del senyal
resultant és
B  2 (   1) f m
L’ample de banda típic (per a β = 11) del senyal transmès, aproximadament és
de 24 fm [3]. Sent fm la freqüència màxima de la moduladora.
A la figura 1.8 podeu veure l’aspecte extern d’una emissora comercial
d’aplicació a la marina, per a veu i què treballa en VHF. Aquesta emissora fa sevir
modulació en FM per a transmetre veu.

Fig.1.8 Emissora de VHF

5 Circuits digitals

Un circuit digital és un bloc format per un o varis dispositius electrònics que
processen senyals digitals. Aquests tipus de blocs funcionals tracten senyals digitals que
varien amb valors finits, que gairebé sempre seran binaris (dos nivells lògics). A la
figura 1.9, podeu veure un bloc anomenat porta AND. Només subministra nivell alt
quan totes dues entrades són altes alhora. Aleshores, aquest circuit només encén el llum
en el tros T4 – T5.
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Fig. 1.9 El llum només s’encén
quan tenim A i B a nivell alt alhora

Encara que els circuits digitals són més lents que els circuits analògics, ocupen
gairebé tot el mercat de circuits electrònics. Això és així perquè els circuits digitals
tenen alguns avantatges respecte als circuits analògics. Entre aquests avantatges tenim:
gran immunitat al soroll, facilitat de connexió a microprocessadors (que els hi dona una
gran versatilitat), poden tenir memòria (característica molt difícil de trobar en els
circuits analògics) i, per acabar, una gran capacitat d’integració de dispositius per xip
(de l’ordre de 107 dispositius en uns mm2) que els dóna molta potència de càlcul a baix
cost.
Una altra aplicació molt important de l’electrònica digital la trobem en
l’electrònica de potència, a on es fa servir per transformar una energia elèctrica d’unes
determinades propietats, en una altra energia elèctrica de diferents propietats. Per
exemple, per extreure corrent altern des d’unes bateries, per mitja de convertidors de
corrent continu a corrent altern, coneguts com a convertidors DC/AC, vegeu la
figura 1.10.

Fig. 1.10 Aparell digital que converteix
el corrent continu en corrent altern

Atès que moltes respostes de transductors són amb senyals analògics
(temperatura, pressió, llum, etc), si volem tractar aquests senyals amb circuits digitals
haurem de convertir els senyals analògics que ens donen els transductors en senyals
digitals. El circuit electrònic que ens fa aquesta funció s’anomena convertidor de senyal
analògic a senyal digital ADC (Analog to Digital Converter).
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5. 1 Teorema del mostreig

Per poder convertir senyals analògics a digitals seguirem dos passos. Primer,
agafarem les mostres o mostreig del senyal analògic en instants o moments de temps
periòdics. Després, assignarem un codi digital a cada mostra.
A la figura 1.11, podem veure que, un cop el senyal és tractat digitalment, es pot
recuperar per mitjà d’un convertidor de senyal digital a senyal analògic o DAC (Digital
to Analog Converter) o un filtre. El tractament digital del senyal s’estudia a la Teoria
del Senyal [4], que fa l’anàlisi de les mostres digitalitzades sotmetent-les a
amplificacions, filtrat, integració, etc, i tots els processos que calgui, per tal de poder
interpretar correctament la informació. A la figura 1.11 podeu veure una representació
de tot aquest procés

Fig. 1.11 Procés de pas d’un senyal analògic  senyal digital  senyal analògic

A la figura 1.12, mostrem, en el cas d’utilitzar un ADC de 3 bits, com, per a
cada valor mesurat o llegit d’amplitud de la mostra analògica, li correspon un codi de 3
bits o dígits binaris en sèrie o en paral·lel.

Fig. 1.12 Mostreig d’un senyal analògic x(t) i els codis de les seves mostres en sèrie o en paral·lel
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La funció que fa el mostrejador es pot quantificar per mitjà del conegut teorema
de Nyquist. Per a demostrar ho suposem que tenim un senyal x(t) analògic del que anem
agafant mostres de durada  i freqüència de mostreig fS amb el circuit commutador de la
figura 1.11.
Les mostres de sortida d’x(t) és Xa, i es pot posar com el producte d’un tren de
polsos d’amplitud unitària S(t) per la funció x(t) a dins del temps  de durada de cada
pols.
X a (t )  x(t )  S (t )
Posant el desenvolupament en sèrie de Fourier del tren de polsos unitari [2], les
mostres que formen el senyal Xa tenen la forma
∞
1
sin n  / 2
X a (t )  x(t )  S (t )  x(t ) [1  2 ∑
cos n2  f S t ]
2
n / 2
1

El senyal Xa(t) té dos components, un component ½ x(t) de banda limitada fm i
un component x(t)Σsinc(n/2) cos n2fSt que per cada múltiple de la freqüència de
mostreig fS genera la freqüència suma i la freqüència diferència respecte a la freqüència
de mostreig i amplitud decreixent amb l’harmònic.
A nivell de freqüència, la sortida V0 porta tota la informació de l’entrada x(t)
més les bandes laterals al voltant dels harmònics de la freqüència de mostreig fS,
figura 1.13.

Fig. 1.13 Espectre de freqüència del senyal (a) original i (b)del senyal mostrejat

El límit més baix de la freqüència de mostreig fS perquè es pugui recuperar el
senyal original està imposat per la freqüència màxima fm senyal sense mostrejar. La
manera de recuperar el senyal original és posar un Filtre Pas Baix (FPB) d’ample de
banda fm. Un FPB ideal, és aquell que només deixa passar les freqüències baixes. De la
figura 1.13 (b) deduïm
fS  fm  fm

fS  2 fm
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Que és el conegut teorema de mostreig o de Nyquist. El teorema ens diu que si
agafem mostres d’un senyal de freqüència màxima fm, es necessiten almenys 2fm
mostres per segon per a recuperar el senyal original sense distorsió. Per a un senyal x(t)
de banda limitada, 2fmT’ elements o mostres d’informació (independents) són suficients
per a especificar el senyal de T’ segons de durada, d’un senyal x(t) de banda limitada.
Si agafem mostres digitals del senyal a la freqüència fS de Nyquist i les guardem,
com que a les mostres digitalitzades tenim tota la informació del senyal x(t), podem fer
les mateixes operacions que fem per a senyals continus però amb operadors digitals i
utilitzant la matemàtica discreta.

5. 2 Demodulació dels senyals mostrejats

Com que 2fmT’ mostres ens especifiquen completament un senyal mostrejat en
un temps T’, hem de pogué recuperar el senyal original amb aquestes mostres. La
manera més senzilla de recuperar el senyal original, es fent passar els codis de sortida
Xcodi per un FPB.
Suposem que el senyal analògic x(t) a l’entrada és de banda limitada B = fm i què
es mostrejada a intervals de temps TS = 1/2B. Primer demostrarem que podem
reconstruir x(t) a partir de les mostres si utilitzem un FPB ideal. A la figura 1.14 podeu
veure un exemple d’un FPB al que se l’hi posa un esglaó de tensió a l’entrada. Aquest
circuit, té una funció de transferència que deixa passar millor les freqüències baixes
(VC/Vg = 1/(RCωj + 1).

Fig. 1.14 Circuit FPB amb un esglaó a
l’entrada: a=1/RC=1/2ms, TS = 7,5 ms
i Vg = 5 V

Si substituïm la derivada pels seus increments finits [VC(n)-VC(n-1)]/TS i la
tensió en el condensador per VC(n), operant arribem al valor de la tensió en el
condensador en funció de les mostres VC(n) = (VC(n-1)+aTSVg(n))/(1+aTS) a on
a = 1/RC. Hem resolt una equació diferencial amb l’aplicació de la matemàtica discreta
i podem construir la solució amb electrònica digital per mitjà retards, sumes,
multiplicacions i divisions digitals. A la figura 1.15 podeu veure l’aplicació d’aquesta
fórmula per a 3 mostres o 300 mostres, amb la condició inicial en el condensador VC =
0. Els valors per a 3 mostres porta a: VC(0) = 0 ; VC(1) = (0 + 18,75)/4,75=3,947 ; VC(2)
= (3,947 + 18,75)/4,75 = 4,77.
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Fig. 1.15 Circuit FPB amb un esglaó a l’entrada per a=1/2ms per a 3 i 300 mostres

Per a veure que el senyal mostrejat Xa pot reproduir el senyal original x(t),
trobem la transformada de Fourier X(j) del senyal x(t) de banda limitada, tingueu en
compte que  = 2  f i que la banda és limitada.

   2 B
X ( j ) 
x(t ) e  j t dt





X ( j )  0

   2 B

Sí repetim periòdicament aquest espectre, podrem desenvolupar el senyal X(j)
en sèrie de Fourier del mateix període T = 4 fm, vegeu la figura 1.16

Fig. 1.16 Espectre de freqüència d’X(j) per a desenvolupar en sèrie de Fourier (fmàx = B).

De l’expressió complexa de la sèrie de Fourier, vegeu l’apèndix
X ( j ) 

1
4 B



c


n

e

jn

2

4 B

(4)
i

cn  

2 B

2 B

X ( j ) e

15

 j n

1
2B
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Com que X(j) és la transformada de Fourier d’x(t) podem posar
x(t ) 

1
2







X ( j ) e j t d 

1
2



 2 B

 2 B

X ( j ) e j t d

(5)

En particular en els moments t = - n/2B
x(

n
1
)
2 B 2



 2 B

 2 B

X ( j ) e  j n / 2 B d 

cn
2

Aquesta expressió ens diu, que si tenim el valor de les mostres en els moments t
= -3/2B, -2/2B, -1/2B, 0, 1/2B etc, es poden trobar els coeficients cn de Fourier. Un cop
coneguts els cn podem trobar X(j) per mitjà del desenvolupament en sèrie de Fourier, i
després calculem x(t) en qualsevol moment, fórmula (5). Per tant el conèixer x(t) en els
instants de mostreig, n/2B, és suficient per a determinar la funció x(t) original en
qualsevol moment.
Efectivament, podem recuperar el senyal original des de les seves mostres. Per
demostrar ho introduïm cn a dins del desenvolupament en sèrie de Fourier X(j) i
intercanviant la integral pel sumatori.
x(t ) 

x(t ) 

1
2



 2 B

 2 B

X ( j  ) e j  t d 

1
2



 2 B

 2 B

[

1



c
4 B


n

e j n  / 2 B ] e j  t d


 2 B
1
1 
c sin 2B (t  n / 2 B )
cn 
e j  ( t  n / 2 B ) d   n

2

B

2  4  B 
2B (t  n / 2 B)
 2 

Però com que cn/2 és igual f(-n/2B)


x(t )   x( 


n sin 2B (t  n / 2 B) 
n sin 2B (t  n / 2 B )
)
  x( )
2 B 2B (t  n / 2 B )
2 B 2B (t  n / 2 B)


(6)

Aquesta última fórmula ens diu que hem de ponderar cada mostra, multiplicant
les per un factor de pes tipus sin x /x, centrat en el moment d’agafar la mostra. Veurem
que si el temps de mostreig compleix  << TS, i fem passar les mostres per un FPB,
podem recuperar el senyal x(t) per qualsevol instant de temps t.
Tenint en compte la propietat de la funció  que diu que la seva àrea és 1, cada
mostra f(n/2B) té la transformada de Fourier Xn(j) o espectre de freqüència


X n ( j )   x(n / 2 B) e  j t dt  x(


n 
n
)   (t  n / 2 B) e  j t dt  x( ) e  j n  / 2 B
2 B 
2B

La resposta d’un FPB a la mostra f(n/2B) aplicada a l’entrada és
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g n (t ) 

1
2



 2 B

 2 B

X n ( j ) e j  t d  x(n / 2 B)

g n (t )  2 B x(

1
2



 2 B

 2 B

e j  ( t  n / 2 B ) d

n sin 2B (t  n / 2 B)
)
2 B 2B (t  n / 2 B)

La funció gn(t) té un valor màxim a t = n/2B i zero a tots els punts a on hem
agafat les mostres, vegeu la figura 1.17.

Fig. 1.17 Resposta d’un FPB a una
entrada mostrejada

La sortida del filtre pas baix és la suma de les sortides individuals de cada
mostra. Aquesta sortida és proporcional al senyal original x(t) en qualsevol moment de
temps, i no només en els punts de mostreig. Com que sabem les sortides gn(t) per a cada
mostra i tenint en compte la fórmula (6), la sortida g(t) per a totes les mostres és








g (t )   g n (t )  2 B  x(n / 2 B)

sin 2B (t   / 2 B)
 2 B x(t )
2B (t   / 2 B )

Aleshores hem demostrat que l’entrada x(t) es pot reproduir des de les mostres,
si les fem passar per un FPB ideal i d’ample de banda B.

6 Llei d’Ohm i potència

La llei més bàsica per estudiar els circuits electrònics és la llei d’Ohm, que rep
aquest nom perquè la va establir el 1827 el físic alemany Georg Ohm. La llei d’Ohm diu
que el corrent I que travessa una resistència elèctrica és directament proporcional a la
diferència de potencial V que hi ha en els seus extrems.

I  k V
La inversa d’aquesta constant de proporcionalitat k rep el nom de resistència R.
La resistència és la mesura de la dificultat que té l’electricitat per fluir en un component.
Així per una resistència gran (k) El corrent I és petit, i per una resistència petita el
corrent I és gran.

17

1 L’Electrònica del vaixell

I

1
V
R

V  R I

(7)

Utilitzant el sistema internacional, la unitat utilitzada pel corrent és l’amper
(simbolitzat com A), per a la diferència de potencial és el volt (simbolitzat per V) i per a
la resistència s’utilitza l’ohm (simbolitzat per ). Vegeu la figura 1.18.

Fig. 1.18 Generador de tensió VOC que genera un corrent I

Les unitats de les variables elèctriques de tensió, corrent i potència, així com la
magnitud dels components passius (resistències, inductàncies i condensadors) estan
disminuïdes o augmentades per un factors anomenats múltiples i submúltiples que
podeu veure a la taula II.
Taula II
Múltiples i submúltiples elèctrics més comuns.
Abreviació

Nom

Factor

m
µ
n
p
k
M
G

Mili
Micro
Nano
Pico
Kilo
Mega
Giga

10-3
10-6
10-9
10-12
103
106
109

Recordeu que els corrents elèctrics es poden visualitzar com un corrent d’aigua
que va de més altura a menys en una canonada, la resistència com una aixeta que fa més
o menys oposició al pas del corrent i el generador com una bomba que torna a fer pujar
l’aigua. Vegeu la figura 1.19.

Fig. 1.19 Símil hidràulic del circuit
amb generador i resistència

18

1 L’Electrònica del vaixell

Perquè el circuit electrònic sigui segur per l’usuari que el manipula, ha de tenir
corrents per sota al 100 Ma. Vegeu la norma UNE 6061-1 d’equips electrònics.
Un altre concepte molt important en els circuits electrònics és la potència. La
potència P és l’energia W per segon que envia o rep un dispositiu o un component
electrònic. Es mesura en watts (simbolitzat per W) i es calcula multiplicant el voltatge V
aplicat al component per la intensitat I que circula pel component. Si la càrrega de
l’electró és q = 1,6  10-19 culombs podeu posar
W qV

V  I
t
t
Així un vaixell que té una bateria de 12 V i que alimenta una bombeta que
consumeix 4 A, dissiparà una potència de 12  4 = 48 W. Tenint en compte la llei
d’ohm, fórmula (7), la potència P és
V2
P
I 2 R
R
P

7 Teorema de la superposició

Aquest teorema diu que en un circuit amb impedàncies i generadors de tensió
lineals, la resposta en forma de corrent o tensió és la suma dels corrents o les tensions
només tenint en compte un generador de tensió i fent un curt circuit en els altres. El
corrent o tensió total en una determinada impedància és la suma dels corrents o tensions
parcials, produïts per cada generador per separat.
El teorema de la superposició està basat en què els circuits amb resistències,
bobines i condensadors són lineals. Quan posem l’equació general de nusos o malles, es
pot dividir en equacions parcials a on hem fet els generadors menys un zero. La suma de
les matrius parcials és igual a la matriu total.

8 Etapes de sortida dels sistemes electrònics

Seguint amb la filosofia general del curs, de què l’alumne ha de saber fer
funcionar correctament els circuits electrònics que trobem en un vaixell, establirem un
seguit de criteris o regles que esperem siguin útils.
Aquests regles o criteris ens serviran per a determinar les característiques de
sortida de qualsevol sistema electrònic. Coneixent les característiques de sortida, es pot
mirar el sistema electrònic com una capsa que s’ha de connectar a un interfase. Així
podem veure si un ondulador té prou capacitat per alimentar una nevera o una emissora
pot alimentar una antena.
Per tenir ben determinada la sortida d’un sistema digital aplicarem el teorema de
Thevenin [apèndix], que és bàsic a la teoria de circuits. Aquest teorema ens diu que
entre dos punts a i b d’un circuit elèctric lineal tot el complicat que es vulgui el podeu
substituir un per un generador de tensió VOC, que té la tensió igual a la tensió que hi ha
19
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entre els dos punts (a i b) sense càrrega. Més una resistència sèrie què és la impedància
de sortida i que es calcula fent curt circuits a totes les fonts d’alimentació del sistema.
Vegeu la figura 1.20.

Fig. 1.20 Circuit equivalent de
Thevenin d’un sistema electrònic.

Per determinar a la pràctica els paràmetres del circuit equivalent de Thevenin
hem de fer dues mesures. A la primera prova mesurem la tensió en circuit obert VOC
entre els dos punts a i b des d’on volem aplicar el teorema. Amb aquest valor de VOC,
posant una càrrega RL coneguda i, aplicant el model calculem i mesurem el corrent que
subministra el sistema electrònic a la càrrega RL en funció de la tensió v mesurada a
càrrega i. Un cop sabem el corrent i els voltatges aïllem la resistència R0.
R0 

VOC  v
i

Aleshores el circuit està completament caracteritzat amb un generador de valor
VOC en sèrie amb una resistència de valor R0.

8. 1 Potència de transferència màxima

La següent demostració ens determina el valor de la impedància de càrrega que
fa que la potència transferida per un generador a una càrrega sigui màxima. Aquest
aspecte és de gran importància en les circuits de ràdio, a on es treballa amb potències de
senyal molt petites.
El circuit està format per un generador de tensió eficaç VOC, en sèrie amb una
resistència R0 i una resistència de càrrega RL. Vegeu la figura 1.21.

Fig. 1.21 Circuit amb RL variable per a
obtenir la potència màxima

El corrent en el circuit és

i

VOC
R0  RL
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La potència alliberada a la càrrega és

P  i 2 RL  (

VOC 2
) RL
R0  RL

Per determinar el valor d’RL que fa màxima la potència transferida hem
d’igualar a zero la derivada dP/dRL..

V
dP
d

( OC ) 2 RL
dRL dRL R0  RL
 ( R0  RL ) 2  2 RL ( R0  RL ) 
V 
0
( RL  RL ) 4


2
0

R0  RL  2 RL  0

i

R0  RL

En aquest cas, RL = R0, la potència transferida és màxima i val
Pmàx 

2
VOC
4 RL

9 Circuit equivalent del transformador
Atès que el transformador és un dispositiu magnètic que té una gran importància
en els circuits electrònics, en farem un breu estudi. Amb aquesta finalitat, recordarem
les lleis del magnetisme de Faraday, Lenz i Amper, per arribar a definir una llei d’Ohm
equivalent en el món magnètic [5].
Recordeu que la llei de Faraday diu que el voltatge induït en una espira que està
travessada per un flux magnètic (t) és:

v(t ) 

d  (t )
dt

Recordeu, també, que un fil elèctric, pel qual passa un corrent i(t), produeix un
camp magnètic H al seu voltant. La llei d’Amper diu que la circulació del vector H en
una línia tancada que l’envolti lm és igual a la suma de corrents que hi ha a dins seu
[apèndix].

I

 H l m  i (t ) per n fils I   n i (t )

La figura 1.22 il·lustra un flux magnètic dins d’un element magnètic que té una
permeabilitat magnètica , llargada lm i secció A.
21

1 L’Electrònica del vaixell

Fig. 1.22 Flux magnètic en un conductor magnètic i llei d’Ohm
equivalent en funció de la força magneto-motriu I i la
reluctància R .

Si tenim en compte la fórmula d’abans d’ I, H = B/ i que B = /A, podem dir
que la força magnetomotriu I és:

I

lm
Φ
A

Que es pot posar:

I ΦR

R 

Amb

lm
A

Tot seguit, considerem el transformador amb n1 espires al primari i n2 espires al
secundari de la figura 1.23 (a), el circuit del transformador ideal a la figura 1.23 (b) i
transformador real, amb una inductància de magnetització Lm, a la figura 1.23 (c).

Fig. 1.23 (a) Transformador amb dos bobinats, (b) transformador ideal i (c) transformador real
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Si considerem el transformador amb dos bobinats, que té una secció A, una
llargada magnètica lm i una permeabilitat magnètica , la força magnetomotriu total,
aplicant la llei d’Amper, és

I

 n1 i1  n2 i2

Aplicant la llei d’ohm magnètica:

I

 n1 i1  n2 i2  Φ R

En el transformador ideal, la reluctància R del nucli és zero, perquè la
permeabilitat és molt gran, per tant:
n1 i1  n2 i2  0 ; i1 

i
n1
i2  2 ;
m
n2

(8)

I per la llei de Faraday, a cada bobinat es compleix:
v1  n1

d  (t )
dt

v 2  n2

d  (t )
dt

Com que el flux és el mateix a cada bobinat, si dividim una equació entre l’altra,
podem posar
v1 n1
(9)

m
v2 n2
Per al cas real, en què la reluctància R no és zero, nosaltres tenim les dues
equacions:

v1  n1

d  (t )
dt

n1 i1  n2 i2  Φ R

i
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Eliminant , queda:

n
n12 d
v1 
[i1  2 i2 ]
R dt
n1
El voltatge i el corrent estan relacionats per la inductància de la forma:

v1  Lm

d im
dt

A on:

n12
Lm 
R

im  i1 

n2
i2
n1

Que es pot posar en forma de circuit equivalent, com el de la figura 1.23 (c). Per
calcular les tensions els corrents i les impedàncies del secundari al primari tingueu en
compte que es compleixen les fórmules (8), (9) i les definicions d’impedàncies

R1 

R
v 1
v1
v
v
v
; R2  12 ;
; R2  2 ; R1  1 ; R2  2 ; R2  1
m m i1
i1
i2
i1
i2
m

Que es pot posar en forma de circuit equivalent, vegeu la figura 1.24

Fig. 1.24 (a) Circuit real d’un transformador i (b) circuit real d’un transformador, reduït al primari.
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10 Eines bàsiques per a construir circuits electrònics

Per a construir qualsevol circuit electrònic, primer farem el disseny teòric i
després el muntarem físicament.
Tota la teoria electrònica ens serveix per a solucionar un determinat problema i
un seguit d’eines i components ens permetran la seva construcció pràctica.
Després del disseny teòric comprarem els components que intervenen
(resistències, condensadors, transistors, circuits integrats, etc), un suport per soldar hi
components, anomenat circuit imprès, i un soldador i estany per realitzar les soldadures
a més d’un talla cables. Tot això ho podeu veure a la fotografia de la figura 1.24.

Fig. 1.24 Vista d’un circuit imprès, components, soldador, estany, talla cables i tornavís.
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Preguntes

P. 1

Trobeu que la resposta amb una anàlisi digital del filtre pas alt (FPA) RC de la
figura a un esglaó de voltatge de Vg = 5 V és igual a VR(n)=VR(n-1)/(1+aTS).
Amb a = 1/2 ms i TS = 7,5 ms i el voltatge inicial en el condensador de 0V. Feu
els calculs si agafeu 3 mostres. ((VR (n) - VR (n-1))/TS +a VR (n) = 0,
VR (n) = -aTSVR (v) + VR (n-1), VR(n)=VR(n-1)/(1+aTS), VR (0) = 5 V,
VR (1) = 5/(1+4,75) = 0,86 V) i VR (2) = 0,86/(1+4,75) = 0,0026)

P. 2
P. 3
P. 4
P. 5

Quant val la tensió aplicada a una resistència de 10  si li passen 2 A?
Quin corrent passa per una bombeta de 60 W si li apliquem 12 V?
Com mesureu la impedància de sortida de l’emissora de VHF?
Trobeu per malles de Kirchhoff i aplicant el teorema de Thevenin, el corrent a la
resistència RL = 10  del circuit.

P. 6

Quines són les mides necessàries d’un antena per transmetre la veu sense
modular el senyal? (km)
Trobeu l’ample de banda B d’una modulació d’FM, amb fm = 8 kHz, fC = 100
MHz i Δf = 75 kHz. (B = 2 (75/8 + 1) 8kHz = 166 kHz).
Apliqueu el teorema de la superposició al circuit d’abans
Feu tot el procés de modulació AM, amb una moduladora d’1kHz i una portadora
10MHz per a un transmissor. Calculeu les mides de l’antena necessària.

P. 7
P. 8
P. 9
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2 Els dispositius semiconductors i electrònics en un vaixell

1 Introducció

En aquest tema estudiarem els dispositius electrònics més importants. Els
dispositius electrònics són els encarregats de processar la informació o subministrar
potència, amplificant, filtrant o generant senyals. Entre aquests dispositius, n’hi ha de
semiconductors, com són els transistors bipolars, els MOSFET o els díodes, que fan servir,
per al seu funcionament, electrons, forats i parells electró-forat. També hi ha les vàlvules
electròniques, com ara el magnetró, que encara es fan servir per generar senyals de gran
potència, necessaris als radars, i que només utilitzen electrons.
Començarem pels dispositius semiconductors, que són els més comuns, i després
passarem a l’anàlisi del magnetró. Tots els dispositius els estudiarem de potes cap en fora,
donant la gràfica corrent tensió a la sortida, amb la finalitat de poder los utilitzar en un
circuit. Per estudiar els dispositius semiconductors, farem una breu descripció de la teoria
de bandes de l’àtom i després una introducció als semiconductors.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1. establir en termes de la teoria de bandes d’energia la diferència entre un conductor,
un aïllant i un semiconductor;
2. explicar com afecten la concentració d’electrons i forats en un semiconductor;
3. justificar el corrent en un díode, i identificar visualment un díode;
4. conèixer com funciona un transistor, per què serveix i identificar-lo físicament;
5. conèixer com funciona un tiristor i per què serveix;
6. conèixer com funciona un magnetró i entendre les gràfiques de sortida del magnetró.
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2 Resum de la teoria atòmica

Com se sap, de la física atòmica, els àtoms tenen electrons que giren al voltant del
seu nucli. Per tal que els electrons no caiguin sobre el nucli, només tenen permeses unes
òrbites amb energies determinades. Aquestes òrbites estables es determinen mitjançant la
mecànica quàntica. Pauli va postular que dos electrons no poden ocupar el mateix nivell
d’energia.
Un electró radia energia electromagnètica quan va d’un nivell d’energia més alt a
un altre de més baix. La radiació es produeix perquè l’electró, com més a prop del nucli es
troba, menys energia potencial té.
D’altra banda, un electró que passa des d’una òrbita inferior a una de més
allunyada, absorbeix energia. Si podem augmentar de forma adequada l’energia d’electró,
l’electró pot ser separat de l’àtom, fet que s’anomena ionització. La ionització es pot
provocar al sotmetre a l’àtom a camps elèctrics alts, temperatures altes, radiacions, etc.
S’ha vist que els electrons envolten el nucli formant capes energètiques
(K, L, M, N, etc.), que cada capa es divideix en subcapes (s, p, d, f, etc.) i que cada
subcapa pot arribar a tenir 2, 6, 10 o 14 electrons. Aleshores, cada capa té un nombre
determinat d’electrons, la primera capa té 2 electrons, la segona 2 + 6 = 8 electrons, la
tercera 2 + 6 +10 =18 electrons, etc.
La capa més externa d’electrons és la que determina principalment les propietats
químiques i elèctriques d’un element. Aquesta s’anomena capa de València i els seus
electrons, electrons de València. L’àtom de Silici, que és el principal element utilitzat a
l’electrònica per fer dispositius semiconductors, té 4 electrons externs de València (K = 2,
L = 8, M = 4), per això el seu nombre atòmic és 4.
Les òrbites buides que hi pot haver per sobre de les òrbites de València s’anomenen
nivells d’excitació. Si apliquem prou energia a l’electró, podem fer lo saltar a un nivell
d’excitació. Aleshores, amb l’electró en aquest nivell i aplicant un camp elèctric, el podem
fer desplaçar pel cristall conductor.

3 Teoria de bandes d’energia als sòlids, els semiconductors

En apropar dos nuclis de Silici es produeixen dos nivells d’energia molt pròxims,
perquè, com que dos electrons no poden ocupar el mateix nivell energètic, es fa
correspondre a un electró, que ocupa un nivell en un àtom, amb un altre àtom, però amb un
nivell d’energia una mica diferent. Els electrons, entre els dos nivells, es poden
intercanviar sense que hi hagi cap radiació ni es necessiti cap energia externa.
En un cristall en el qual hi ha bilions d’àtoms molt junts, es troben un gran nombre
de nivells d’energia permesos. Aquest grup de nivells s’anomena banda d’energia. Així, els
diferents nivells de València formen la Banda de València (BV) i els diferents nivells
d’excitació, la Banda de Conducció (BC). Els electrons que hi ha a la BC es poden moure
si apliquem al cristall un camp elèctric. A la figura 2.1 podeu veure aquests aspectes i la
separació entre les bandes que anomenem Banda prohibida o Gap.
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Fig. 2.1 Disposició de les BC i BV i banda prohibida.

En un conductor, la BC i la BV es confonen. En un semiconductor, la banda
prohibida és petita. En un aïllant, la banda prohibida és molt gran.
En un semiconductor pur, és a dir, no dopat, hi ha pocs electrons disponibles per a
la conducció a baixes temperatures, doncs hi ha pocs electrons que passin de la BV a la BC
i el material es comporta com un aïllant. Si pugem la temperatura, alguns electrons passen
de la BV a la BC, on poden ser accionats per un camp elèctric, produint-se un corrent
elèctric. Aquests electrons que canvien de banda deixen uns espais de no càrrega,
anomenats forats, que es propaguen a l’inrevés dels electrons.
Per tant, la conductivitat augmenta en augmentar el nombre de portadors. Aquest
procés de creació de portadors elèctrics és poc controlable i, per tant, s’han de buscar altres
mitjans per controlar la conductivitat del semiconductor. Això ho aconseguim posant
petites quantitats d’impureses al semiconductor, de manera que predominin els electrons o
els forats.
Si afegim al silici (Si) fos (amb 4 electrons a la BV) una quantitat petita d’arsènic
(As) (amb 5 electrons a la BV), tindrem àtoms d’As envoltats per 4 àtoms de Si, vegeu la
figura 2.2.

Fig. 2.2 Estructura atòmica d’un dos troços de Si dopats amb àtoms d’As i Ga.
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El cinquè electró de l’àtom d’As es queda lligat a l’àtom d’As de forma molt fluixa.
Això es representa en el model de bandes com un nivell donador Ed molt proper a la BC. A
0º K, els cinquens electrons estan units a àtoms d’impureses, en augmentar la temperatura,
els cinquens electrons passen a la BC des del nivell Ed i les impureses queden ionitzades.
Hem generat uns electrons portadors de corrent, però a diferència del Si pur no creem cap
forat, sinó només la impuresa ionitzada. A temperatura ambient, la majoria d’impureses
estan ionitzades. Aquest tipus de semiconductor s’anomena semiconductor tipus n.
Si introduïm impureses trivalents, per exemple, de gal·li (Ga), obtenim un
semiconductor tipus p, a on la impuresa trivalent completa 3 enllaços covalents amb els
àtoms de Si, deixant-ne un sense completar. Aquest enllaç sense completar fa una força
sobre els electrons veïns. Quan un electró aconsegueix una petita quantitat d’energia salta,
completa l’enllaç i ionitza la impuresa negativament. L’electró que ha saltat deixa un forat
sense que s’hagi generat cap electró (el forat actua com una càrrega positiva). Amb el
model de bandes es pot veure que la impuresa que accepta electrons es representa per un
nivell Ea, dins la banda prohibida, molt proper a la BV. Un electró que salta a aquest nivell
des de la BV deixa enrere un forat que pot ser desplaçat per un camp elèctric. De la
mateixa manera, a temperatura ambient, totes les impureses estan ionitzades.

4 La unió pn

Suposeu dos semiconductor separats tipus n i tipus p. Cada semiconductor té una
resistència R molt petita (zona neutre) i una conductivitat σ (σ =1/R) molt alta. Quan
circula corrent per un semiconductor, produeix una caiguda de voltatge molt petita.
La unió pn es crea quan “ajuntem”, per mètodes metal·lúrgics, un semiconductor
tipus p amb un de tipus n [6]. Al posar en contacte els dos tipus de semiconductors, com
que hi ha diferència de concentració de portadors entre un costat i l’altre, es genera un
corrent de difusió de forats des de la zona p (majoritaris) cap a la zona n i d’electrons
(majoritaris) des de la zona n cap a la zona p que intenta igualar la concentració de
portadors en tot el semiconductor. Veieu a la figura 2.3 (a) com varia la concentració
d’impureses donadores NA (semiconductor tipus p) i impureses acceptores ND
(semiconductor tipus n) a cada costat unió i a la figura 2.3 (b) com es genera el camp
elèctric E entre les dues zones.

Fig. 2.3 La unió pn: (a) perfil d’impureses a cada zona, (b) creació del camp i (c) símbol
representatiu de la unió(diode) i voltatge Vbi generat entre la zona p i la n de la unió.
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Les difusions de portadors majoritaris, a prop de la zona de separació entre els
semiconductors es recombinen i deixen uns ions fixes de signes contraris (negatius a la
zona p i positius a la zona n). Aquest ions creen un camp elèctric E que s’oposa a la difusió
de forats cap a la zona n i d’electrons cap a la zona p. En equilibri el corrent total que
travessa la unió és zero. A la zona de càrrega de la regió de contacte entre els dos
semiconductors s’anomena zona de càrrega espacial, zce. Farem l’anàlisi de la unió
suposant que les variacions de portadors són només en la direcció x.
En un semiconductor en equilibri tèrmic en tota la seva llargada es compleix per
separat que Jp(x) = 0 i Jn(x) = 0, i per tant la relació de Boltzmann que lliga el corrent
d’arrossegament i el corrent de difusió [apèndix] en tot el diode semiconductor,
independent de si és tipus p o tipus n, és
q p p Eel  q D p

dp
0
dx

Eel 

;

Dp 1 d p
d ln p
 VT
p p d x
dx

xN

V ( x N ) - V ( x P )  -∫ Eel dx  - VT d ln p | xxPN  - VT ln
x

P

V( x N ) - V( x P )
p( x N )
= expsempre
VT
p( x P )

p( x N )
p( xP )

p( x N ) < p( x P )

El potencial creat entre el començament (xP) de la zona p i el començament (xN) de
la zona n és el potencial de difusió (built in) Vbi = V(xN) – V(xP), per un diode de senyal
Vbi = 0,7 V. Vbi està relacionat amb les concentracions per la fórmula
p( xN )
V
 exp  bi
p ( xP )
VT
A on VT (DP/μP = kT/q) és una constant que a la temperatura ambient val 26mV i
els valors de p(x) són les concentracions en cada punt. En equilibri tots el àtoms acceptors
NA(~ p) i donadors ND (~ n) estan ionitzats i al començament de la zona n es compleix:
p N 0 ( x N ) = N A exp -

Vbi
VT

(1)

Per visualitzar la variació del potencial elèctric que genera aquest camp E,
figura 2.3 (c), agafem l’origen de coordenades a la meitat de la unió amb càrregues
negatives fixes situades des de xP fins a l’origen O i les positives des de l’origen O fins a
xN. Aplicant el teorema de Gauss (electrostàtica), la integral de superfície en una superfície
tancada del vector D és igual a la càrrega que té a dins ( culomb/m3) [Tiple].
dE q N A
=ε
dx

;

E -

q NA



x

x ; V ( x)  -∫ Eel dx  0

q NA 2
x
2

Si alimentem externament i positivament la unió amb el pol positiu al costat p i el
pol negatiu al costat n, la diferència de potencial externa es superposa al potencial intern de
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la unió i fa disminuir la barrera potencial, produeix una zce més petita i fa el camp elèctric
més petit. Per estudiar suposarem que estem en baixa injecció de portadors, esta quasi
estacionari, és a dir semblant al cas d’equilibri tèrmic.
En aquest cas, com que barrera de potencial i el camp disminueixen, hi haurà molts
majoritaris p que podran passar cap a la zona n i molts majoritaris n, que podran passar cap
a la zona p empesos pels portadors de la bateria. Vegeu la figura 2.4 (a).

A Fig. 2.4 (a) Díode alimentat en directa, (b) díode alimentat en inversa i (c) variacions de la zce en
funció voltatge aplicat.

Estudiant el fenomen qualitativament, podeu suposar que algunes càrregues positives
i negatives que subministren els pols positius i negatius de la bateria fan que alguns
d’alguns ions propers a la zce recombinin amb forats o electrons subministrats i es
neutralitzin, fent més petita la zce i augmentant el nombre de portadors lliures a cada
costat.
Sí anem augmentant el voltatge aplicat a la unió, el camp elèctric E va disminuint fins
a valdre zero, aleshores la barrera desapareix i el diode fa de resistència. Els portadors
majoritaris a les zones p i n es desplacen gairebé sense oposició per les zones neutres
(E = 0 i R = 0). Els portadors que arriben a la zce són arrossegats pel camp elèctric i són
passats a l’altra zona i d’aquí a la font d’alimentació.
Per tant, en una unió pn polaritzada positivament, domina el corrent de difusió de
majoritaris i hi ha una gran injecció de forats de la zona p cap a la zona n i una gran
injecció d’electrons de la zona n cap a la zona p.
Si alimentem inversament la unió amb el pol positiu al costat n i el pol negatiu al
costat p, el camp elèctric E i la zce augmenten. L’augment qualitativament es pot veure per
l’acció de la font d’alimentació d’enviar electrons al costat p i forats al costat n, que
neutralitzen el forats o electrons, quedant més ions fixes i augmentant la zce. Aleshores,
alguns portadors majoritaris d’un costat i l’altre són arrossegats cap a la zce per l’acció de
la font d’alimentació. Aquest corrent és molt petit, doncs l’existència del generador per ella
mateixa s’oposa a que els fluxos corrents (majoritaris) travessin la unió. Vegeu les figures
2.4 parts (a) i 2.4 (b) tot això en una unió alimentada en directa i en inversa.

33

2 Els dispositius semiconductors i electrònics en un vaixell

Per quantificar els corrents que hi ha alimentació directa a la unió, farem alguns
supòsits: el portadors es difonen en la direcció x perpendicular a la unió, a la zce no es
produeix recombinació i treballem a baixa injecció en condicions de quasi equilibri. En
punt del diode es compleix el corrent total de forats JP o d’electrons JN són zero,
Jdp + Jap = 0 i els portadors minoritaris al començament de la zona n, aplicant la fórmula
(1), són:
v

p N ( x N ) = N A exp -

D
Vbi - v D
= p N 0 e VT
VT

La diferència de concentracions de portadors minoritaris entre equilibri pN0 i amb la
unió polaritzada en directa pN(x) en xN, és l’excés de minoritaris ΔpN(xN) i val
vD

Δp N ( x N ) = p N ( x N ) - p N 0 = p N 0 (e VT -1)

Els portadors p quan arriben a la zona n es difonen per la zona com a portadors
minoritaris seguint l’equació de difusió, vegeu la figura 2.5 (a).

Fig. 2.5 Definicions d’alguns components de la unió pn polaritzada en directa: (a) distribució de la
concentració de forats en el costat n, (b) distribució de corrents de forats, d’electrons i total al
llarg de la unió i (c) característica I – V d’una unió pn.

La variació dels portadors minoritaris amb la distància, figura 2.5 (a), en règim
permanent per la zona neutre (E = 0) la subministra l’equació de continuïtat [apèndix]
d 2 p Δp
Dp
=0
d x 2 τP

d 2 p p - p N0
=0
Dp
τP
d x2

;

La solució és del tipus p = pN0 + A exp – x/τP. A on A és l’excés en xN a on agafem
com origen i τ és el temps de vida mitja dels portadors minoritaris fins que es recombinin.
Tingueu en compte que LP = √DP τP [6]. Tenint en compte tot això podeu posar que l’excés
de portadors minoritaris a xN val ΔpN(xN) = p - pN0 = p(xN) exp – x/τP. Podeu deduir una
fórmula semblant pels portadors minoritaris en el costat p, posant els punts xN o xP com a
orígens de les funcions.
p N ( x ) = p N 0 + p N ( 0) e

-

x
LP

;
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Agafant el sentit de la ics positives per a cada zona el de la figura 2.5 (b) i tenint en
compte les fórmules dels excessos de portadors (ΔpN (x) = p – pN0 i
ΔnP (x) = n – nP0), podeu calcular els corrents de difusió de portadors minoritaris en cada
costat.
J dP

x
q Dp
dp N
LP
= - qD p
|
=
p (0) e
d x x= 0
LP N

;

J dN

x

dp p

q Dn
= q Dn
|x = 0 =
n p (0) e LP
dx
Ln

A on q és la càrrega de l’electró. L’excés de portadors a l’origen depèn del voltatge
aplicat al díode vD i de la concentració d’equilibri pN0 i nP0.
Δp N ( x ) = p N ( x ) - p N 0 = p N 0 (e

-

vD
VT

;

- 1)

Δn P ( x ) = n P ( x ) - n P 0 = n P 0 (e

-

vD
VT

-1)

Tenint en compte que el corrent és el mateix per a qualsevol distància x i la figura
2.5 (b) podem dir que un cop sabem el perfil dels minoritaris en cada zona és fàcil calcular
els perfils de majoritaris restant los del corrent total JT del díode (JD = Jp + Jn). És a dir el
corrent total és la a suma en un punt (per exemple x = 0) del corrent de minoritaris més el
corrent de majoritaris en una mateixa zona. Un cop sabem el perfil de minoritaris en els
dos costats podem calcular els perfils de majoritaris també en els dos costats, perquè el
corrent de majoritaris en un costat és el de minoritaris em el punt x = 0. Podeu posar que el
corrent total JT és la suma dels portadors a l’origen.
VD
VD
q Dp
q Dn
VT
J T = J dpN + J dnP = q [
p N ( 0) +
n P (0)] (e - 1) = IS (e VT - 1)
LP
Ln
A la figura 2.5 (c) podeu veure aquesta característica I – V d’un diode comercial.

5 El transistor bipolar

El transistor bipolar npn és un dels dispositius semiconductors amb tres zones. Està
format per una zona molt fina tipus p entre dues de tipus n, una d’elles amb moltes
impureses. La capa del mig s’anomena base i les altres dues emissor i col·lector. Aquest
dispositiu té dues unions, la unió d’emissor base i la unió de col·lector base. Veurem que el
corrent que passa per la unió de base emissor influeix en el corrent que passa per l’altra
unió de col·lector base.
Aquest tipus de transistor rep el nom de transistor bipolar perquè fa servir dos tipus
de portadors, electrons i forats. A la figura 2.6, podem veure aquests aspectes i el símbol
que els representa per al cas del transistor npn.
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Fig. 2.6 (a) Transistor npn i (b) transistor pnp

Tot i que hi ha transistors pnp, en aquest estudi ens centrarem en els transistors npn,
perquè són els d’ús més comú. L’estudi dels transistors pnp és semblant i es pot trobar a la
bibliografia que proposem. Com que els díodes són contraris els corrents de base, emissor i
col·lector també tenen el sentit invers als que hi ha en el transistor npn. Mentre que les
tensions són negatives respecte al pol positiu de l’alimentació.
Si alimentem la unió de Col·lector Base (CB) en inversa (VCB < 0) i la unió
d’Emissor Base (EB) en directa (VBE > 0), direm que treballem a la zona activa, que és la
zona en què el transistor funciona com a amplificador. A la zona activa, el transistor
amplifica senyals.
Atès que la regió que està més dopada és la d’emissor, la concentració d’electrons
lliures a l’emissor, n, és molt més gran que la concentració de forats a la base, p. Per tant,
el corrent iE que passa per la unió d’emissor base (EB) està formada, principalment, per
electrons que van de l’emissor cap a la base. Els electrons que vénen de l’emissor a la base
són portadors minoritaris a la base, arriben a l’altra unió, la unió de col·lector base, per
difusió. Després, són arrossegats pel camp elèctric de la unió de col·lector base i surten pel
col·lector.
Si la unió d’emissor base no està polaritzada, no hi ha corrent d’emissor, perquè
s’anul·len els corrents: el corrent de difusió amb el corrent d’arrossegament; i s’arriba a
una situació d’equilibri, en què el corrent total és zero. Si alimentem en directa la unió EB
desfem l’equilibri i hi haurà molts portadors majoritaris n que aniran cap a la base i
portadors p que aniran cap a l’emissor. Així, amb corrent de base molt petit, podem
generar un corrent d’emissor molt gran.
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Com que, quan polaritzem en directa la unió EB, la zona de càrrega espacial es fa
més petita, aleshores es desequilibra la situació i el corrent de difusió d’electrons
(majoritaris) cap a la base es fa molt gran.
Al ser la regió de base molt petita, gairebé no es produeixen recombinacions. Per
tant, casi tots els electrons que entren a la zona de la base arriben a la unió de base
col·lector base, són captats pel camp de la unió base col·lector. El corrent de col·lector
està, gairebé tot, format pel corrent que ve de l’emissor, si no, només hi hauria el corrent
d’un díode en inversa.
També es fa més gran el corrent de difusió de forats de la base cap a l’emissor,
encara que és molt més petit que el de difusió d’electrons de l’emissor cap a la base. El
corrent és igual al corrent de difusió entre base i emissor. Els fluxos de portadors es poden
veure a la figura 2.7.

Fig. 2.7 Fluxos de portadors en un transistor npn

Com que predominen els corrents de difusió enfront dels corrents d’arrossegament i
com que el corrent d’emissor és pràcticament el de difusió dels electrons de l’emissor, es
compleix :
iE = In + Ip ≈ In
El corrent de forats entre base i emissor, majoritaris a la base, és el corrent de base.
iB ≈ Ip
Per acabar, com que la major part de corrent d’emissor és col·lectat per la unió de
col·lector base, es compleix:
iE = iC + iB ≈ iC
Per fer funcionar el transistor es posen dues fonts d’alimentació i dues resistències,
tal com podeu veure a la figura 2.8.
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Fig. 2.8 Circuit de funcionament
del transistor.

En aquest circuit podeu posar les següents rectes de càrrega que ens seran de molta
ajuda a l’hora d’estudiar circuits reals amb transistors.
VBB = iB × RBB + VBE
VCC = iC × RC + VCE
El guany de corrent entre el corrent d’emissor i el corrent de base està quantificat
pel factor β, que podeu trobar a les característiques del transistor.

iC   iB

(2)

Si tenim en compte el corrent de polarització en inversa del díode de col·lector,
ICBO, el corrent de col·lector és:

iC   iB  I CBO

(3)

Normalment, el corrent ICBO és negligible, però en algunes aplicacions, com per
exemple en uns dispositius anomenats tiristors, és de gran importància.
Les gràfiques (genèriques) d’entrada / sortida d’un transistor npn ens relacionen el
corrent amb el voltatge , tant a l’entrada com a la sortida, es poden veure a la figura 2.9.

Fig. 2. 9 Corbes d’entrada i sortida en un transistor npn amb β = 100 i la seva recta de càrrega
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Més endavant, estudiarem el transistor tant funcionant com amplificador d’un
senyal d’entrada com funcionant com interruptor digital.
En un transistor comercial, el corrent de base és de l’ordre de l’1% del corrent
d’emissor. Així, un transistor amb un corrent de base de 100 A pot arribar a produir un
corrent de col·lector de 10 mA, de manera que queda clarament palès l’efecte amplificador.

6 El transistor unipolar, el MOSFET

El transistor MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
s’anomena, també, transistor unipolar, perquè fa servir un únic tipus de portador.
El transistor unipolar o MOSFET és un dels dispositius més importants i, juntament
amb els transistors bipolars, s’utilitzen per processar la informació. La gran importància
del transistor MOSFET rau en el fet de que també és molt usat en la fabricació de sistemes
digitals molt complexos, com ara el microprocessador.
Aquests tipus de transistors, comparats amb els bipolars, ocupen menys àrea de xip
i necessiten menys passos de fabricació resultant, per tant, ser més econòmics de fabricar.
D’altra banda, els transistors bipolars són més ràpids.
L’estructura d’un MOSFET d’acumulació i de canal n el podem veure a la figura
2.10, a on D (Drain) és el drenador; G (Gate) és la porta; B (Substrate) és el substrat i S
(Source) és la font.

Fig. 2.10 MOSFET de canal n i acumulació

A la figura 2.11, podeu veure un circuit per alimentar el MOSFET, que fa servir
dues fonts d’alimentació.
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Fig. 2.11 MOSFET d’acumulació alimentat

Si alimentem la porta positivament respecte a la font, aquesta tensió, ara, atrau els
electrons del semiconductor base (substrate) tipus p, creant un canal tipus n. Si a més,
alimentem el drenador respecte de la font, es crearà un corrent entre Drenador i Font. A
mesura que augmentem VGS, es fa més gran el canal i la seva resistència disminueix. Per tal
que el MOSFET pugui conduir, cal que VGS  Vt (tensió de llindar per a la conducció).
Les gràfiques característiques d’un transistor MOSFET d’acumulació i canal n es
poden veure a la figura 2.12.

Fig. 2.12 Corbes característiques d’un MOSFET d’acumulació i canal n la seva recta de càrrega

El transistor unipolar té tres zones de funcionament. La zona òhmica, la zona de
saturació i la zona de tall. A la figura 2.12 per veure cada una d’aquestes zones.
A la zona de tall es compleix que el voltatge de porta – font del transistor es troba
per sota del voltatge de llindar Vt (Pinch Off), per crear el canal:
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VGS  Vt
A la zona òhmica es compleix que:
VGS  Vt i 0  VDS  VGS  Vt

De la teoria bàsica dels semiconductors aplicats al transistor MOSFET [2], sabem
que el corrent de drenador iD està controlat per la tensió VDS, i que, a la zona òhmica,
tenim:





2
iD  K1 2(VGS  Vt ) VDS  VDS
 k (VGS  Vt ) VDS

(4)

I a la regió de saturació es compleix:
VDS  VGS  Vt

VGS  Vt i

De la mateixa teoria del semiconductor, el corrent de drenador iD en aquesta zona és
independent de la tensió VDS i val:
iD  k (VGS  Vt ) 2

(5)

Més endavant, també estudiarem el MOSFET tant funcionant com amplificador
d’un senyal d’entrada com funcionant com interruptor digital.

7 El tiristor

El rectificador controlat de silici, tiristor o SCR (Silicon Controlled Rectifier) és un
interruptor unidireccional i de bloqueig en inversa, de tres terminals i tres unions pn. A la
figura 2.13 podeu veure unes representacions gràfiques del tiristor.

Fig. 2.13 Símbols de representació del
tiristor

Qualsevol dispositiu de quatre capes es pot veure com un transistor npn i un altre de
pnp amb una determinada connexió entre ells. Així, si substituïm les tres unions d’un
tiristor per dos transistors connectats, com es veu a la figura 2.14 tenim el circuit
equivalent del tiristor o SCR.
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Fig. 2.14 Circuit equivalent del tiristor

Per trobar el corrent IA del tiristor amb aquest model, suposarem que els transistors
tenen uns guanys de corrent 1 i 2 i farem servir la fórmula (3) d’aquest mateix tema.
Recordeu que aquesta fórmula té en compte el corrent de pèrdues de col·lector ICBO.
Si tenim en compte tot això, els corrents de col·lector IC1 i IC2 són:
I C1  1 ( I C 2  I CBO1 )  I CBO 2
I C 2   2 ( I C1  I CBO 2 )  I CBO1
El corrent d’ànode és:
I A  I C1  I C 2
Operant i agrupant termes arribem a:
IA 

(1  1 ) (1   2 ) ( I CBO1  I CBO 2 )
1  1  2

Quan el producte 12 es fa 1, el corrent IA es fa molt gran, i el SCR entra en estat
de conducció. A la figura 2.15, podeu veure la característica corrent – tensió d’un SCR.

Fig. 2.15 Característica corrent –
tensió d’un tiristor i la seva recta
de càrrega

Podeu veure que el tiristor és un interruptor, doncs permet, o no permet, el pas de
corrent. Així, en el punt A de la figura 2.15, per IG = 0, el tiristor està tallat o OFF, el
corrent IA és negligible i tota la tensió VCC està aplicada entre ànode i càtode. Quan posem
un corrent suficient IG1 > 0, el tiristor passa al punt B, el corrent IA és molt gran i la tensió
VAK molt petita, semblant a 2 volt. Aleshores, diem que el tiristor està en conducció o ON.
Aquest corrent IG1, necessari per fer conduir el tiristor, és d’uns 10 mA.
Un cop el tiristor ha assolit molt corrent, punt B, no el deixa encara que desaparegui
el corrent IG1 que l’ha provocat. L’única manera de tallar un tiristor és invertir la tensió
entre ànode i càtode, és a dir, posar – VCC o fer que el corrent d’ànode sigui més petit que
un corrent IAM de manteniment.
42

2 Els dispositius semiconductors i electrònics en un vaixell

8 IGBT

El transistor de porta aïllada IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) és un
dispositiu semiconductor de tres potes que combina el control de porta del MOSFET amb
l’alta capacitat de potència del transistor bipolar. L’IGBT, que és un dispositiu
relativament nou, es fa servir com a commutador en aplicacions de mitja i alta potència.
Les aplicacions van des de control de cotxes elèctrics, neveres i aire condicionat, fins a
amplificadors d’àudio digital.
L’estructura recorda la d’un MOSFET de canal n, seguida d’un transistor pnp. A la
figura 2.16 podeu veure una estructura física d’un IGBTamb el seu circuit equivalent i el
seu símbol.

Fig. 2.16 Estructura física, circuit equivalent i símbol d’un IGBT.

A la figura 2.17, podeu veure les corbes característiques de sortida de l’IGBT
MBN400GS12AW d’Hitachi. Noteu que el corrent de col·lector, en funció de la tensió
col·lector emissor, està governat per una tensió de porta positiva. Això fa que els IGBT
siguin fàcils de controlar electrònicament. Noteu, també, que, a banda dels alts corrents de
col·lector, té una tensió de col·lector emissor VCE ON entorn als 2 volts.

Fig. 2.17 Corrent de col·lector en funció
de la tensió col·lector emissor amb
la tensió porta emissor com paràmetre.
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També hem dibuixat la recta de càrrega que ens relaciona el dispositiu amb els
components externs al circuit. La recta de càrrega s’estudia en el tema 3 d’aquesta mateixa
obra. A la recta dibuixada a la figura 2.17, si el fem funcionar entre conducció i tall
l’IGBTtindrà voltatges de col·lector – emissor entre 3 i 8 volts.

9 Aspecte extern dels semiconductors més utilitzats

Tot seguit, podeu veure a la figura 2.18 alguns dels semiconductors més comuns,
d’esquerra a dreta teniu: dispositius de baixa potència, un transistor bipolar i un MOSFET
de potència, un díode de potència més un tiristor.

Fig. 2.18 Aspecte extern dispositius semiconductors tipus: díodes, transistors, MOSFET i tiristor

10 El magnetró

És un tub electrònic, és a dir, que fa servir electrons. És utilitzat per generar ones de
freqüència i potència molt altes. Les ones creades pel magnetró són utilitzades per generar
les ones electromagnètiques del radar (RAdio Detection And Ranging). El senyal de radar
serveix per detectar la posició d’un vaixell o d’un avió, donant informació de la direcció i
distància del mòbil. Una altra aplicació important és la d’element generador d’ones
continues de molt alta freqüència, per escalfar aliments en un forn de microones.
Encara que els principis del radar es coneixien abans de la segona guerra mundial,
la seva aplicació pràctica tenia un inconvenient que no es va solucionar fins a la mateixa
guerra. Els radars operaven a freqüències que necessitaven antenes d’unes mides d’uns 25
metres, fet que els feia impracticables per portar-los en avions. A més, tenien una precisió
d’uns 100 metres, cosa que els feia operatius en avions en vol només de dia.
Atès que les mides d’una antena disminueixen amb la freqüència calia fer servir
ones amb longituds d’ona petites (centímetres) que van rebre el nom de microones. Les
microones, a més d’utilitzar antenes petites, tenen resolucions de blancs de l’ordre de cm.
Però els generadors d’ones de l’època disminuïen la potència de l’ona emesa a mesura que
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anaven augmentant la freqüència (disminuint la longitud d’ona ). La solució a aquest
problema va ser el tub electrònic, anomenat magnetró, capaç de generar ones de
freqüències fins a centenes de GHz i potències fins a centenes de MW.
El magnetró és un tub electrònic format per un cilindre metàl·lic (càtode) envoltat
per un altre cilindre metàl·lic (ànode) [7]. El càtode genera electrons quan s’escalfa.
L’objectiu de tota l’arquitectura del magnetró és comunicar molta energia als electrons
creats al càtode. Amb aquesta finalitat, establim un voltatge elèctric (d’uns 20.000 volts)
entre els dos cilindres. A més, afegim un camp magnètic B paral·lel al càtode, vegeu la
figura 2.19.

Fig. 2.19 Estructura bàsica d’un magnetró

Sobre cada electró actuen dues forces, la força Fe generada pel camp elèctric i la
força Fm generada pel camp magnètic. La força Fe que actua sobre l’electró, la subministra
el camp elèctric E i és radial i tendeix a que l’electró segueixi òrbites lineals entre el càtode
i l’ànode. La força Fm que actua sobre l’electró, la subministra el camp magnètic B i de la
velocitat de l’electró v i tendeix a que l’electró segueixi òrbites circulars. El camp elèctric
és regulat per un voltatge molt gran (20.000) aplicat entre càtode i ànode. El camp
magnètic és fixat per un imant fix que tenen tots els magnetrons
En el cas que només s’hi hagi aplicat camp elèctric, els electrons del càtode són
accelerats pel camp elèctric amb una força radial Fe i van en línia recta cap a l’ànode,
vegeu la figura 2.20. De la teoria bàsica de l’electrostàtica, sabem que si apliquem una
tensió V entre dos conductors separats per una distància x, es produeix una força Fe sobre
un electró i podem posar:



Fe   q E i V  E x

Però si només apliquem el camp magnètic B perpendicular al camp elèctric, els
electrons recorreran una trajectòria en forma de circumferència. En funció del camp
magnètic B, aquestes circumferències poden tenir molts radis.
Podeu veure de forma qualitativa aquest fet, si suposem un electró que circula a una
velocitat v en un camp magnètic B, perpendicular a v.
La força Fm (llei de Lorentz), que actua sobre un electró que es mou en un camp
magnètic B amb una velocitat v, és perpendicular tant a v com a B i val:

 
Fm   q v  B

La velocitat v produeix una força centrípeta FC:
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v2
r
Quan aquesta força troba un electró que es mou amb una velocitat lineal v, fa que
l’electró es, mogui circularment [1], de forma semblant a quan un ciclista agafa un revolt
en una carretera, vegeu la figura 2.20.
FC  m

Fig. 2.20 Trajectòria de dos electrons sotmesos a un
camp magnètic que entra al paper i a un
camp elèctric radial, tots dos homogenis

La força magnètica Fm (creada) ha de ser igual en valor absolut a la força centrípeta FC.

v2
qvB  m
r
Amb aquesta equació es veu que podem variar el radi de la trajectòria de l’electró,
si canviem el camp magnètic B. Atesa aquesta dependència amb la intensitat de camp B,
pot ser que alguns electrons no arribin a l’ànode. És a dir, podeu regular el corrent elèctric
entre el càtode i l’ànode per mitjà del camp magnètic.
Els electrons no arriben directament a l’ànode, sinó que fan un trajecte més llarg i
tenen temps i espai per ser molt accelerats pel camp elèctric, de manera que arriben a
acumular molta energia. Amb el camp magnètic poden regular les trajectòries dels
electrons de forma que ens permet controlar el corrent d’ànode.
El càtode està fabricat amb un material d’alt poder d’emissió que es escalfat per
provocar l’emissió d’electrons. L’ànode es construeix amb uns forats cilíndrics (de 8 a 20)
posats al voltant de la circumferència que forma la perifèria de l’ànode. Els electrons que
han estat molt accelerats subministren energia a les cavitats, cosa que provoca que, a les
cavitats, es generin unes ones oscil·latòries que es recullen posant una antena en una
cavitat. Aquestes cavitats són les anomenades cavitats ressonants, que controlen la
freqüència de sortida del magnetró, vegeu la figura 2,21.
El camp magnètic B, perpendicular a un camp elèctric E radial, produeix un
corbament de la trajectòria de l’electró. Per tant l’electró trigarà més o menys a arribar a
l’ànode en funció de la intensitat del camp magnètic, com més intensitat de camp
magnètic, menys trigarà l’electró a arribar a l’ànode. Vegeu la figura 2.21, corbes 1, 2 i 3.
Fins i tot, pot ser que no hi arribi per l’acció del camp magnètic, vegeu la corba 4 de la
figura 2.21. Si la velocitat v de l’electró augmenta, la força magnètica Fm aplicada
augmenta i la trajectòria es corba més, fins a arribar a un punt crític (figura 2.21 corba 4),
on els electrons no cauen a l’ànode, provocant la caiguda de corrent a l’ànode (cutoff). Si la
velocitat v de l’electró disminueix, la força magnètica Fm aplicada disminueix i domina
l’efecte radial del camp elèctric, i l’electró tendeix a anar cap al càtode en línia recta
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A la zona entre ànode i càtode hi ha aplicada una tensió contínua DC molt gran,
amb el positiu a l’ànode i el negatiu en el càtode. A les cavitats es generen oscil·lacions.
Les oscil·lacions a les cavitats es creen quan una gran quantitat d’electrons arriben a les
cavitats i transfereixen l’energia necessària per a generar i mantenir senyals oscil·latòries.
Per tant, els camps totals entre ànode i càtode són DC i oscil·latoris.
Aquesta idea és semblant a quan bufem, amb la bufera suficient, un xiulet o a la
boca d’una ampolla. Quan bufem generem moltes freqüències, però només són possibles
les que tenen una  comparable a les mides del xiulet o de l’ampolla. Així, en un xiulet,
crearem freqüències agudes i en una ampolla freqüències greus.

Fig. 2.21 Influència del camp magnètic
en la trajectòria de l’electró

El camp elèctric que hi ha a la zona entre ànode i càtode del magnetró, és produït
per un camp altern AC (altern) i un camp continu DC (continu). El camp DC té una forma
radial des del càtode fins a l’ànode i es generat per un voltatge molt alt de corrent continu
(20.000 V) aplicat entre ànode i càtode. El camp AC, és el creat per les oscil·lacions de la
cavitat a la zona d’interacció entre ànode i càtode, vegeu la figura 2.22. El que realment
passa és que al camp DC, aplicat entre ànode i càtode, se l’hi superposa el camp AC creat
per les oscil·lacions a les cavitats. Els modes o camps electromagnètics que es poden
propagar a la zona d’interacció d’un coaxial, en un magnetró de 8 cavitats [7] són els de la
figura 2.22. Les cavitats oscil·len (en λ/4) perquè les hi arriba energia dels electrons
accelerats pels camps quan xoquen amb els colls de la unió entre el coaxial i la cavitat. Els
camps elèctrics en aquesta zona són els de la figura 2.22, que són molt semblants als
produïts només pel coaxial. Hi ha quatre modes possibles de funcionament en un coaxial
(depenent de les mides del coaxial n = 1, 2, 3 i 4). Per al magnetró de 8 cavitats, el més
comú, és el que es correspon amb n = 4 que ja hem vist a la figura 2.22. Els electrons que
passin a prop dels diferents colls d’unió o xoquin
amb l’ànode, transfereixen energia a la cavitat.

Fig. 2.22 Distribució del camp elèctric
en un magnetró de 8 cavitats,
pel mode n=4.
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Aquesta energia a transferida, provoca que es generi un senyal oscil·latori a les
cavitats, fent que els camps elèctrics en aquestes cavitats vagin canviant de sentit amb el
temps. En el tema 3 d’aquest mateix llibre es fa un estudi de la variació del camp elèctric
en una cavitat cilíndrica. A la figura 2.23, podeu veure en una secció de la cavitat (cilindre)
com varia el camp elèctric.

Fig. 2.23 Variació del camp elèctric en
funció del temps en una cavitat
cilíndrica circular

Perquè les oscil·lacions a les cavitats no s’esmorteixin i morin, es necessari
subministrar a les cavitats energia en forma correcta. Aleshores hem de tenir en compte de
que si la direcció del camp AC i la trajectòria de l’electró coincideixen, es produeix una
frenada de l’electró i l’energia que perd l’electró incrementa l’energia del camp AC de la
cavitat. D’aquesta manera l’electró aconsegueix que l’oscil·lació de la cavitat no es mori,
doncs pren energia del camp de polarització dc i la subministra al camp creat per la cavitat.
Per una altra banda, si la direcció del camp AC i la trajectòria de l’electró són
oposades, l’electró és accelerat i per tant es produeix una disminució de l’energia AC de la
cavitat. Vegeu tot això a la figura 2.24.

E
v2
v1 2
1

Fig. 2.24 Camp AC a la zona entre
ànode i càtode, actuant sobre
els electrons 1 i 2 amb
velocitats v1 i v2-

Per tant, els electrons generats per l’escalfament del càtode, són accelerats pel camp
elèctric i magnètic i van cap a l’ànode, tot creant un núvol d’electrons que demostrarem
que és giratori. Per mitjà del fenomen analitzat aquest núvol augmenta i retarda la velocitat
del electrons que el formen.
L’electró 1 de la figura 2.24 que té una velocitat v1, és frenat perquè el sentit del
vector camp elèctric coincideix amb el sentit del vector v1 i la força Fe (-q E) que s’oposa
al moviment de l’electró, l’energia que perd passa a la cavitat. Al baixar la velocitat fa que
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tingui més influència la força radial que la de corbament i tendeix a acostar se més
ràpidament a l’ànode.
L’electró 2 de la figura 2.24 que té una velocitat v2, és accelerat atès que el sentit
del vector del camp elèctric és contrari al sentit del vector v2 i la força Fe (-q (-E))= qE que
actua accelera el moviment de l’electró i l’electró guanya energia que treu de la cavitat.
Com que guanya energia guanya velocitat, fet que provoca un corbament de la trajectòria a
l’augmentar la força Fm.
Analitzant amb una mica més de detall el fenomen, els electrons són molt accelerats
per l’acció dels camps i, van del càtode a l’ànode formant un seguit d’aspes electròniques,
suposeu que inicialment els electrons giren en sentit horari. A les figures 2,25 (a) i (b) per
senzillesa només dibuixem una de les varies aspes que es generen. A aquestes figures hem
reproduït només la trajectòria de d’una aspa, pel cas en què els camps creats per les
cavitats van en un sentit o en l’altre com resultat de l’oscil·lació que es genera a la cavitat.

Fig. 2.25 Aspa que gira en sentit horari. (a) Aspa única que topa entre A i B i (b) aspa única que topa entre B i C..

Quan els camps elèctrics són els de la figura 2.25 (a), analitzem els electrons de la
llengüeta que estan al voltant del punt 1, i situats entre les cavitats A i B. Els electrons
tendeixen a anar al punt més positiu que és l’ànode, perquè entre l’ànode i càtode hi ha
aplicada un voltatge DC molt més gran (20.000 V) que el camp oscil·latori (± centenars de
volts), aquest punt és el – de la figura. Tingueu en compte que sempre l’ànode serà més
positiu que el càtode. Tot seguit l’oscil·lació de la cavitat canvia el sentit dels camps
elèctrics, passant a la situació que podeu veure a la figura 2.25 (b).
Noteu que els electrons que estan al voltant del punt 1 entre les cavitats A i B de la
figura 2.25 (a), al canviar el sentit dels camps, figura 2.25 (b), són accelerats, produint un
corbament de la trajectòria per l’augment de la força centrípeta. Com que els electrons
continuen avançant ara entren a una zona a on el camp i les velocitats tenen el mateix sentit
(punt 3) són frenats, pel que segueixen una trajectòria radial fins que topen amb l’ànode.
L’aspa per anar del punt 1 al punt 3, passa pel davant del coll de la cavitat i li entrega
energia que la fa oscil·lar. Les oscil·lacions de les cavitats s’esmorteirien sinó les hi
subministréssim més energia amb aquest mètode de variar el potencial de les parets de
l’ànode que provoca que l’aspa, de forma automàtica, busqui els potencials més negatius.
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També observeu que els electrons que estan al davant de la cavitat A al voltant del
punt 2 figura 2.25 (a), al canviar el sentit dels camps, figura 2.25 (b), són accelerats i
segueixen una trajectòria corba. Com que els electrons continuen avançant primer passen
per una zona a on el camp i les velocitats tenen sentit contraris són accelerats (corbament) i
després entren en una zona a on són frenats (radial) i finalment topen amb l’ànode. En
resum els electrons propers al punt 2 passen als voltants del punt 4.
El resultat final és que cada cop que la llengüeta d’electrons passa pel coll de la
cavitat alimenta l’oscil·lació que va canviant els potencials generats per cada cavitat.
L’aportació d’energia es fa de manera que quan l’oscil·lació de la cavitat canvia de sentit i
l’aspa busqui un punt més a la dreta per topar amb l’ànode i subministrar li energia
provocant que l’oscil·lació es mantingui, i es repeteixi el cicle. És a dir el punt d’impacte
amb l’ànode situat entre les cavitats A i B, passa al punt d’impacte situat entre les cavitats
B i C. El conjunt de totes les llengüetes avança, fent que es vegi una aspa que gira.
Tot això, fa agrupaments de electrons, formant unes aspes, vegeu la figura 2,26.
Observeu el magnetró es fabrica de forma que cada forat oscil·la en oposició de fase amb
la cavitat del costat. El resultat de tot el que hem vist, són un núvol d’electrons formant
radis en forma d’aspa que arriben a l’ànode pels punts de potencial més negatiu en què
tenen trajectòria radial. Tot seguit les cavitats, que estan oscil·lant, canvien el sentit del
camp E pel que es repeteix el fenomen i fa que el núvol electrònic giri.

Fig. 2.26 Núvol de càrrega rotativa en un
magnetró de 12 cavitats

L’acció acumulada de molts electrons i que cada període va canviant la polaritat
dels camps a les cavitats fa que es formi una mena de roda d’electrons que van del càtode a
l’ànode que allibera l’energia necessària per mantenir les oscil·lacions de les cavitats. Cada
un de les aspes de la roda xoca prop d’un segment d’ànode de potencial més negatiu, i els
electrons passen energia al camp AC de la cavitat. Les aspes va girant i van aportant
energia a les cavitats de forma continua, fent que les oscil·lacions no s’esmorteixin.
Si ω és la freqüència de ressonància de les cavitats, aquesta coincideix amb la
freqüència de propagació del mode n pel coaxial (zona entre ànode i càtode). Com que els
camps per la zona d’interacció cavitats/coaxial va canviant a una freqüència ω (ω= 2π/T),
el temps necessari perquè l’ona que es va propagant des de la primera a l’última cavitat és
nT, i la freqüència de rotació Ω de l’aspa és
2 


nT n
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Aleshores veiem que la velocitat de rotació del feix al voltant de l’ànode està
dividida per un factor n. Aquest efecte fa que l’aspa giri en sincronisme amb el camp de
radiofreqüència creat, però a una freqüència més petita.
Resumint, el principi de funcionament del magnetró es basa en que es generen uns
paquets o núvols d’electrons que indueixen oscil·lacions a les cavitats ressonants quan
xoquen a en els colls de les cavitats (camí que connecta la cavitat amb la zona entre ànode i
càtode), i alhora les cavitats ressonants produeixen un camp elèctric oscil·lant en la zona
d’interacció entre càtode i ànode i les cavitats que accelera o frena els electrons produint
els paquets d’electrons. Aquests núvols d’electrons que xoquen amb els colls que
connecten les cavitats i, al ser giratoris mantenen l’oscil·lació.
De tot el que hem dit, resulta que el magnetró extreu energia del camp elèctric
continu i l’entrega al camp altern de radiofreqüència de les cavitats. Això es dedueix del fet
l’electró que arriba a l’ànode, ho fa amb una velocitat v més petita que la que li correspon
per al voltatge d’ànode/càtode en continua VAK (v = √VAK/2m), per les successives des
acceleracions que a sofert l’electró. Pel que l’energia entregada a l’ànode pel xoc dels
electrons que hi arriben en forma de calor és més petita que la que li correspon pel camp
elèctric continu aplicat entre ànode i càtode. La diferència entre questes dues energies, que
no pot desaparèixer, s’ha entregat al camp elèctric de radiofreqüència per mantenir les
oscil·lacions.
El tractament matemàtic dels fenòmens descrits és molt complicat i el que es fa a la
pràctica és realitzar l’estudi de forma empírica. Els paràmetres de funcionament estan
relacionats per un diagrama. El diagrama de funcionament és un gràfic del voltatge
d’ànode a càtode en funció del corrent d’ànode i de la potència que pot subministrar el
magnetró. Vegeu a la figura 2,27, la carta de corbes característiques pel magnetró 5586 de
National, de freqüència de funcionament 2,8 GHz i 800 kW de potència de pic màxim de
sortida.

Fig. 2.27 Diagrama de funcionament
del magnetró 5586 del fabricant
National

El dispositiu té dues variables d’entrada: el voltatge d’ànode/càtode i el camp
magnètic aplicat. El diagrama ens permet controlar la potència de la sortida del magnetró.
Així, si alimentem el magnetró amb un voltatge d’ànode/càtode de 22 kV i un camp
magnètic, produït per uns imants, de 2.700 Gauss, obtindrem un corrent d’ànode d’uns
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20 A i una potència de sortida de 200 kW, amb un rendiment per sota del 40% (energia
radiada / energia subministrada per la font).
Els senyors Boot i Randall van tenir disponible industrialment el magnetró l’any
1940 i van dissenyar un magnetró que produïa ones d’una  = 9,8 cm (f = 3.061 MHz =
3,061 GHz) i una potència de 400 watts en funcionament continu. A la figura 2.18 podeu
veure una foto d’un magnetró real.

Fig. 2.28 Magnetró real

10.1 El modulador del magnetró

El modulador del magnetró és un circuit electrònic encarregat de controlar els
polsos de radiofreqüència que va generant el magnetró. El modulador o polsador del
magnetró és un circuit especial, doncs ha de subministrar polsos de portadora, és a dir,
“paquets”. La durada d’aquests polsos està entre 0,1µs i 5µs, amb corrents d’ampers i
potència de pic de centenes de MW. La tensió de contínua de polarització, que es troba
entre 20 kV i 40 kV, es coneix com a MAT (Molt Alta Tensió). La freqüència de repetició
dels polsos generats, Fr, es troba entre 500 Hz i 4.000 Hz. Aquests circuits han de ser molt
precisos i han de poder generar polsos igualment separats l’un de l’altre. Un circuit que
aconsegueix les característiques demanades és el de la figura 2.29.

Fig. 2.29 Modulador del magnetró simplificat

En repòs, el transistor T1 està polaritzat en el tall, i, per tant, actua com un circuit
obert. En aquest cas, el condensador C1 es carrega a la tensió de MAT, amb la polaritat de
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la figura, per mitjà de la inductància L i de la inductància del primari del transformador
d’impulsos, L1
Quan fem conduir el transistor T1, en un primer moment la inductància L s’oposa a
l’augment de corrent. D’altra banda, el punt A de la figura queda connectat a massa per
mitjà del transistor T1, pel qual el condensador C1 es descarrega per ell i la inductància L1.
El pols que es produeix quan condueix T1, circula pel primari del transformador
d’impulsos i indueix en el secundari una tensió que fa negatiu el càtode del magnetró
respecte de l’ànode. Això fa que el magnetró es posi a oscil·lar mentre el pols del
modulador està a nivell alt, generant el pols de radiofreqüència. Per tal que els polsos de
radiofreqüència siguin repetitius, el senyal del modulador que ens controla tot el procés
també ho ha de ser.

10.2 El transmissor del pols d’un radar

El transmissor d’un radar està format pels circuits encarregats d’enviar polsos de
molt alta freqüència i alta potència, i de forma repetitiva, a l’antena. Bàsicament, està
format pel modulador i el magnetró, tal com podeu veure a la figura 2.30.

Fig. 2.30 Diagrama de blocs d’un
transmissor

Atès que el modulador emet només durant el temps d de durada del pols de
modulació, temps molt petit en comparació amb el temps entre polsos Tr, es poden tenir
potències de pic molt grans amb potències mitges d’emissió molt petites. A la figura 2.31,
podeu veure l’evolució amb el temps de la potència instantània de sortida d’un magnetró.

Fig. 2.31 Polsos d’energia emesos per un
magnetró.

Aplicant la definició de potència mitja al senyal de polsos d’aquesta figura, tenim:
Pmitja 

1
Tr



d

0

P(t ) dt 

d
Ppic   Ppic
Tr

Exemple:
Trobeu la potència de pic d’un radar amb un temps de conducció
de d = 20 µs i una freqüència de polsos fr = 1 kHz, que emet una
potència mitjana de 20 kW.
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11 Dispositius visualitzadors

Hi ha, principalment, dos tipus de dispositius electrònics visualitzadors de variables
electròniques: el díode electroluminiscent i el visualitzador de cristall líquid.
Els díode electroluminiscent o díode LED (Light Emitter Device) serveix per
indicar un nivell lògic alt o baix, segons emeti o no llum al polaritza’l o no en directa. Per
exemple, diu l’estat d’una variable lògica que ens indica si una porta està oberta o tancada.
Si n’ajuntem vuit, podem representar els nombres de 0 fins a 9 i algunes lletres.
Els díodes LED estan fabricats amb un material que té una determinada zona
prohibida. Al polaritzar la unió en directa, hi ha molts forats que passen cap a la zona n i
molts electrons que passen cap a la zona p. En cada zona hi haurà alguns electrons que es
recombinen amb alguns forats. L’energia perduda el el procés de recombinació, s’emet en
forma de fotó lluminós. En funció de l’ample de la zona prohibida, radia una freqüència de
llum o una altra.
El visualitzador de cristall líquid o LCD (Liquid Crystal Display) està format per
uns cristall que canvien el seu color en funció d’un voltatge aplicat i serveixen per escriure
caràcters alfanumèrics i gràfics. En un cas, permet treure per una petita pantalla missatges
escrits i, en l’altre, dibuixar, per exemple, la representació PPI (Plan Position Indicator)
d’un blanc en un radar. Vegeu la figura 2.32.

Fig. 2.32 Aspecte físic d’un díode LED i un visualitzador LCD
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12 Limitacions del dispositius semiconductors

Ates que un augment de la temperatura pot fer malbé qualsevol dispositiu, sigui
semiconductor o no, farem un estudi tèrmic per als semiconductors i després el
generalitzem per a qualsevol dispositiu. Perquè un dispositiu semiconductor no es faci
malbé, s’han de respectar uns nivells de tensió, de corrent i de la màxima temperatura de
funcionament.
Tots els semiconductors tenen una tensió treballant en tall, OFF, que no es pot passar
i un corrent màxim, treballant en conducció, que tampoc no es pot passar. Aquests valors
màxims els subministra el fabricant per a cada dispositiu i estan lligats a la física interna
del dispositiu i l’usuari l’únic que pot fer és respectar-los.
Pel que fa a la consideració de la màxima temperatura de funcionament d’un
semiconductor, l’usuari sí que hi pot influir. Cada dispositiu semiconductor té una
temperatura màxima de treball de la unió, per sobre de la qual el dispositiu està exposat a
destruir se per sobreescalfament. Entre la unió i l’ambient es produeix un circuit tèrmic
com el de la figura 2.33.
Fig. 2.33 Circuit tèrmic entre la unió i el medi ambient

En un circuit amb diferència de temperatura produït per una potencia PJ (la potència
total (mitja) que pot dissipar la unió), la relació de la temperatura de la unió TJ, la
temperatura ambient TA i θJA la resistència de radiació entre la unió i l’ambient en ºC/W es
pot veure com:
TJ  T A
 JA
PJ
La resistència tèrmica θJA entre unió i ambient és la suma de les resistències
tèrmiques que la calor troba entre la unió i l’ambient.

 JA  JC   CS   SA
A on θJC és la resistència tèrmica entre la unió i la càpsula, θCS és la resistència
tèrmica entre la càpsula i el radiador i θSA és la resistència tèrmica entre radiador i
l’ambient.
S’ha de complir sempre que la temperatura ambient més la pujada produïda per la
dissipació de potència interna no pot ser més gran que la temperatura màxima de la unió.
TJ  TA   JA PJ
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Observeu que, quan la temperatura ambient puja, la dissipació de potència ha de ser
més petita per poder mantenir la temperatura de la unió del dispositiu de TJmàx.
A la pràctica, l’única resistència tèrmica que podem modificar és la resistència
tèrmica entre radiador i ambient θSA. Una polsada quadrada d’un radiador d’alumini té una
resistència tèrmica de radiació de 50 ºC/W. A la figura 2.34, podeu veure una fotografia
d’un radiador utilitzat per refredar semiconductors.

Fig. 2.34 Radiador de calor utilitzat en semiconductors

Exemple:
Tenim un tiristor amb una TJmàx = 125 ºC i una θJA = 1,5 ºC/W
(sense radiador). Si la màxima temperatura ambient és de 80 ºC, quina
és la màxima dissipació de potència interna.
PJmàx 

TJ  TA 125  80

 30W
 JA
1,5
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Si fem treballar el tiristor a una potència més gran, per exemple
de 50 W, necessitem utilitzar radiador sinó cremarem el tiristor.
Gràcies al manual del fabricant de tiristors, sabem que θJC = 0,4
ºC/W, i que el contacte tèrmic entre càpsula i radiador és ideal θCS = 0
ºC/W, aleshores la resistència de radiació θSA del radiador és:

 SA 

TJ  TA
125  80
  JC 
 0,4  0,5 º C / W
PJ
50

Com que una polsada quadrada d’alumini té una θSA de 50 º
C/W i varia en relació inversa a l’àrea:
50 º C / W
X polsades 2

1 polsada 2
0,5 º C / W
X  25 polsades2 i X  25  0,000645  0,016 m2
De manera semblant per a un dispositiu que no sigui
semiconductor, per exemple un magnetró, sotmès a una temperatura
màxima de funcionament TD, amb una resistència tèrmica MA i què
està a una temperatura ambient T1 i dissipa una potència PM podem
posar
TD  T1  PM  MA

Bibliografia addicional

Applet magnetró http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx08.en.html
Electronics fundamentals and applications J. Millman McGraw 1976
Electronic fundamentals circuits devices and applications L. Floyd Prentice Hall 2006
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Preguntes

P. 1

Què determina, en termes de les bandes d’energia, si el material és un
semiconductor, un aïllant o un conductor? (La banda prohibida)
P. 2 Quins dos tipus de corrent hi ha en un semiconductor pur? (Electrons i forats)
P. 3 Respecte al símbol del díode, cap on va el corrent? (Cap a la fletxa)
P. 4 Quan la conducció en un semiconductor és semblant a la conducció en un fil de
coure? (Només per tipus n)
P. 5 Què li passa a la unió pn quan l’alimentem en directe? (La zona de càrrega d’espai
es fa més estreta)
P. 6 En un transistor npn, quina secció es fa molt més estreta i per què? (La base, perquè
el màxim d’electrons passin al col·lector)
P. 7 Per què en conducció es polaritza en directa la unió emissor base ? (Per desfer
l’equlibri de la unió i provocar que molts electrons de l’emissor passin al col·lector)
P. 8 Quin percentatge de corrent trobem en un transistor npn que surt de l’emissor i
arriba al col·lector, si β = 100? (iC = β iB, iB(1+β) = iE, iC/iE = β/(1+β)  99%).
P. 9 Quines són les proves bàsiques que es poden fer en un transistor per veure si està en
bon estat? (Mirar les resistències de les dues unions amb un tester)
P. 10 Com es bloqueja un tiristor que està conduint? (Posant una tensió – VAK entre
l’ànode i el càtode o un corrent contrari)
P. 11 Si el camp magnètic del magnetró és fix. Com es pot variar la potència de
funcionament del magnetró? (Variant la tensió entre ànode i càtode del magnetró)
P. 12 A l’exemple de l’apartat 10.2 d’aquest tema, la durada del pols del radar es redueix
a d = 10 µs. Quant val la potència de pic? (2 106 watts).

58

3 Circuits amb semiconductors

3 Circuits amb semiconductors

1 Introducció

Un cop hem estudiat els principals dispositius semiconductors, passarem a
analitzar algunes aplicacions d’aquests dispositius, que són d’ampli ús a la pràctica.
Començarem per uns circuits amb díodes que, a més de servir-nos d’introducció
a circuits amb semiconductors, ens mostra l’aplicació de la rectificació, molt utilitzada a
l’electrònica en general i a l’electrònica naval en particular.
Tot seguit, veurem circuits amb transistors que actuen com a amplificadors. Per
acabar, analitzarem el transistor i el tiristor com a commutadors, veient el circuit amb
transistor bipolar, anomenat inversor o commutador.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.

entendre el funcionament del díode com a rectificador;
saber polaritzar un transistor;
entendre el concepte de guany en senyal d’un transistor;
entendre el concepte i el funcionament del transistor en commutació;
entendre el concepte i el funcionament del tiristor en commutació.
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2 Circuits amb díodes

Atès que el díode és un dels semiconductors més importants, farem un estudi del
punt de treball del díode funcionant inclòs els circuits més comuns.
El circuit més senzill amb díodes és el de la figura 3.1, on per mitjà d’un
interruptor de dues posicions, polaritzem o alimentem el díode en directa (posició 1) i
en inversa (posició 2)

Fig. 3.1 Díode polaritzat en directa i en inversa

Per calcular el punt de treball del díode (vD, iD) de forma exacta amb
l’interruptor a la posició 1, hem de trobar el tall de les gràfiques del díode que ens
subministra el fabricant amb una equació anomenada recta de càrrega. La recta de
càrrega ens relaciona el díode (senyals del díode) amb els components passius i font
d’alimentació. La recta de càrrega és l’equació de la malla formada pels components i
font d’alimentació amb el dispositiu. Al ser l’equació d’una malla es pot generalitzar per
a tot tipus de dispositius.
A la figura 3.2 podeu veure, pel circuit elèctric de la figura 3.1, la recta de
càrrega ens relaciona el corrent i la voltatge del díode amb els components externs
d’aquest circuit en concret i val:
Vcc  i D RL  v D

Fig. 3.2 Recta de càrrega i punt de
polarització del circuit de la figura 3.1

El mètode de la recta de càrrega és un mètode exacte de càlcul del punt de
treball del díode. Aquest mètode té l’inconvenient que s’han de conèixer les
característiques del díode (datasheets).
Hi ha un altre mètode aproximat de càlcul del punt de treball del díode, molt
utilitzat. Aquest mètode suposa que quan un díode condueix, sempre té el mateix
voltatge de conducció VD(ON). El fonament d’aquesta suposició és el fet que, com podeu
veure a la figura 3.2, per molt que variï la recta de càrrega, el voltatge de conducció del
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díode VD(ON) es manté fix al voltant dels 0,7 V i conduint uns miliampers (pel cas de
díodes de silici). Aleshores, el corrent iD pel díode és:
iD 

Vcc  0,7
RL

A la taula I, podeu veure els voltatges de conducció vD(ON) per a diferents tipus
de díodes.
Taula I
Voltatges de conducció vD(ON) de diferents tipus de díodes.
Tipus de díode

vD(ON)(V)

Díode d’ús general
Díode LED
Díode de potència

0,7
1,5 (10 mA)
2

Si, tot seguit, passem l’interruptor a la posició 2, el díode queda polaritzat en
inversa (OFF) i podem suposar que iD = 0, atès que el corrent és de l’ordre de nA (10-9
A). Per treure un díode de l’estat OFF s’ha de polaritzar positivament i amb una tensió
vD > vD(ON) = 0,7 V (tensió llindar).

3 Rectificador monofàsic

El rectificador és un circuit molt senzill que transforma tensió alterna en tensió
contínua. Aquest circuit ens converteix un senyal, d’una fase, de polaritat variable amb
el temps, en un senyal que sempre té la mateixa polaritat. El circuit rectificador més
senzill és el rectificador monofàsic amb un díode, que podeu veure a la figura 3.3.
El transformador es posa per rebaixar la tensió de 220 Vef a tensions més baixes,
normalment entre 5 i 15 volts de pic.

Fig. 3.3 Rectificador monofàsic
amb un díode

62

3 Circuits amb semiconductors

Noteu que, en el semicicle positiu del senyal d’entrada, el díode condueix i la
tensió VS del secundari del transformador passa a la sortida, disminuïda per la tensió de
conducció del díode vD(ON).
VSortida = VS - vD(ON)
En el semicicle negatiu del senyal d’entrada, el díode està tallat, per la qual cosa
la tensió a la sortida és zero.

3.1 Pont rectificador monofàsic

El pont rectificador o de Graez és un circuit rectificador monofàsic format per
quatre díodes, connectats d’una forma determinada, que serveix per rectificar senyals
alterns.
El pont de Graez és un circuit molt utilitzat per construir alimentadors de circuits
electrònics, doncs és una part molt important de l’alimentador de contínua o convertidor
alterna - contínua, en anglès AC/DC (Alternating Current/Direct Current). Té per
funció subministrar les tensions continues que es fan servir per alimentar circuits
electrònics. Vegeu el circuit a la figura 3.4.

Fig. 3.4 Pont rectificador
o de Graez

220Vef

Vs

D1

D4

D2

D3

Vdíodes

t
RL

Durant el semicicle en què la tensió del secundari és positiva, el corrent flueix
pels díodes D2 , D4 i RL , de manera que D1 i D3 queden polaritzats en inversa (circuits
oberts o en OFF). Com que el corrent troba dos díodes en aquest camí, la tensió a la
càrrega és VSortida –2 vD(ON). És a dir, cada punt del senyal d’entrada és disminuït en 2
vD(ON).
Durant el semicicle negatiu, el camí recorregut pel corrent és D3, D1 i RL.
Observeu que el corrent flueix per RL en el mateix sentit que en el semicicle positiu.
A la figura 3.5 podeu veure que la tensió de sortida VSortida, és la generada a la
resistència RL. Si entre la resistència de càrrega RL i el pont díodes, hi posem un
condensador gran, la tensió a la càrrega de sortida queda allisada, vegeu la figura 3.5.

Fig. 3.5 Circuit equivalent del
pont rectificador amb un
filtre i condensador
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Quan el senyal VSortida passa pel punt A, comença a carregar el condensador C
fins a un valor de pic de Vs – 2 vD(ON), i alhora alimenta la càrrega RL.
Quan el senyal d’entrada comença a baixar i arribem al punt B de la figura 3.5,
els díodes es tallen i el condensador es descarrega per RL. Com que, normalment, va
més a poc a poc la descàrrega del condensador que la variació del senyal d’entrada, els
díodes de la figura 3.4, D2 i D4, es tallen. Això serà així fins que la tensió a l’entrada
sigui més gran que la del condensador; en aquest moment, els díodes D2 i D4 tornen a
conduir.

Exemple:
El pont rectificador d’una font d’alimentació porta un
transformador amb una relació de transformació 10:1, un pont de
díodes, un condensador de 1.000 F i una resistència de càrrega de
50 . La font es connecta a la xarxa elèctrica de 220 Vef i 50 Hz.
Trobeu la tensió de sortida.
La tensió en el secundari del transformador és 220/10 = 22
Vef, és a dir, 22 2 =31,11 volts de pic. Si tenim en compte els
díodes, la tensió de pic Vp és 31,11 –2  0,7 = 29,71 V.
Atès que el condensador de filtre es descarrega amb una
 = RC = 10-3  50 = 0,05 s, la tensió en el condensador és [apartat 5
tema 5]
v C  29,71 e



t
0 , 05

La tensió inicial és, aproximadament, la del pic del senyal
rectificat. Si aproximem el temps de descàrrega T/2 = 1/(2  50Hz) =
10 ms, la tensió del condensador serà
v C  29,71 e



102
0 , 05

 24,32 V

La tensió a la càrrega oscil·la entre 29,71 V i 24,32 V, per
tant el valor mitjà de la tensió és de 27,28 V i l’amplitud
d’arrissament és de 29,71 – 24,32 = 5,38 V. Si es vol disminuir
aquest arrissament haurem d’augmentar el valor del condensador C.
Una altra forma de presentar el pont de Graez és la que podeu veure a la
figura 3.6, en què actua com un pont rectificador d’ona completa. Aquesta disposició
dels díodes del pont rectificador ens serà d’interès per estudiar el pont rectificador
trifàsic dels alternadors, utilitzats per carregar bateries en vaixells, i també a l’estudi del
pont rectificador amb tiristors amb el moment d’engegada controlat. Com que és un
pont de Graez, durant un semicicle del senyal d’entrada condueixen els díodes D1 i D4, i
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durant l’altre semicicle condueixen els díodes D2 i D3. El corrent per a la resistència de
càrrega, lògicament, sempre és en el mateix sentit.

Fig. 3.6 Pont de Graez
dibuixat de diferent manera

Un altre bloc que forma el convertidor AC/DC és l’estabilitzador de tensió, que
té per funció mantenir constant la tensió a la càrrega, tant per variacions de la tensió
alterna provinent de variacions de la xarxa elèctrica, com per variacions de la càrrega.
Encara que més endavant estudiarem estabilitzadors més complets a efectes
didàctics, tot seguit, veurem l’estabilitzador més senzill, l’estabilitzador amb díode
Zener.
Quan fem treballar el díode en la regió de ruptura (amb una gran polarització en
inversa), s’acostuma a anomenar díode Zener. Quan el díode Zener funciona d’aquesta
manera, el Zener manté la seva tensió fixa encara que variï el corrent que passa per ell.
Tot això, dins d’uns límits, vegeu la figura 3.7.

Fig. 3.7 Funció de transferència del díode zener

Per veure l’efecte estabilitzador de la tensió VSortida d’aquest circuit, considereu
el circuit bàsic de la figura 3.8, on el generador V subministra una tensió que varia entre
dos límits (a l’exemple d’abans, entre 29,71 V i 24,32 V).
Observeu que la representació gràfica del díode Zener té un signe característic
en forma de z, on hi ha el càtode. Amb aquest circuit es vol fer que dins a uns marges, la
tensió vL a la càrrega sigui constant.
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Fig. 3.8 Estabilitzador de voltatge
amb un díode Zener,
VZ = 5 V, i R0 = 10 Ω.

El principi de funcionament és molt senzill. Es pren la sortida entre les bornes
del Zener i es dissenya tot el circuit perquè el díode sempre operi a la regió de ruptura.
Els canvis a VSortida o a la càrrega, produeixen canvis de corrent en el Zener, però el
díode sempre funciona a la regió de ruptura, on la tensió és pràcticament constant i de
valor Vz . Això ho aconseguim fent que el corrent mínim que circula pel díode Izmín sigui
prou alt per mantenir la tensió de Zener Vz a la sortida del Zener. Si apliquem Kirchoff
al circuit de la figura 3.8, tenim:
I smín  I Lmàx  I zmín
Vmín  V z
V
 z  I zmín
Rs
RLmín
Rs 

Vmín  V z
I z mín  V z RL mín

Rs és el valor màxim que garanteix que pel díode sempre hi passa un corrent
invers més gran que Izmín.
A la taula II podeu veure comparats els corrents IS, IZ i IL del circuit de la figura
3.8, per a V1 = 29,71 i V2 = 24,32. Noteu que la tensió a la càrrega és constant, doncs IL
ho és, i les variacions del corrents van al díode zener.
Taula II
Corrents IS, IZ i IL en mA pel circuit de la figura 3.8 per als dos valors extrems
de tensió.
IS

29,71  5
 2,47 A
10
24,32  5
IS
 1.93 A
10
IS

LL

IZ

5
 0,1 A
50
5
I L   0,1 A
50

I Z = 2,47 - 0,1 = 2,37 A

IL 
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3. 1.1 Pont rectificador monofàsic controlat
Un pont rectificador monofàsic d’ona completa i controlat és un pont de Graez
amb tots o alguns díodes D1, D2, D3 i D4, substituïts pels tiristors T1, T2, T3 i T4. El
moment d’engegada dels tiristors es pot controlar governant el corrent de porta de cada
tiristor. Un cop el tiristor condueix, la seva desconnexió es fa per commutació natural,
és a dir, quan la tensió ànode càtode del tiristor es fa negativa. El corrent de porta que
serveix per engegar els tiristors, és la mateixa en els dos tiristors que condueixen. Els
tiristors els engeguem i aturem per parells T1T4 i T2T3. El resultat final és que cada
tiristor condueix amb el tiristor de l’altra branca. Un cop que els tiristor T1T4
condueixen els aturem en el semicicle negatiu i despres d’un retard  disparem els
tiristors T1T4, i repeteix el cicle. A la figura 3.9 podeu veure un exemple del que hem
dit, juntament amb el valor mig VDC a la càrrega en funció del moment d’encesa dels
tiristors per una càrrega resistiva.
VDC 

1



E
 

0

sin td t 

E0



(1  cos  )

Fig. 3.9 Pont rectificador
monofàsic controlat,
amb càrrega resistiva.

A la figura 3.10, podeu veure l’electrònica de control pel mateix pont però amb
càrrega inductiva. El control s’aconsegueix variant el valor mig del senyal VDC aplicat.
Observeu, també, a la figura 3.10, que quan els tiristor T1T4 condueixen la inductància L
fa l’efecte de mantenir constant el corrent i encara la tensió d’entrada es faci negativa, i
només es tallen els tiristors T1T4 quan fem conduir T2T3. La conducció de T2T3 imposa
tensions més negatives als càtodes que als ànodes de T1T4 fent que es tallin, i repeteix el
cicle.
VDC 

1

 

 

E0 sin tdt 

2 E0



cos 
T1

T2

Fig. 3.10 Pont rectificador
monofàsic controlat,
amb càrrega inductiva.

T3

T4

Noteu que en els dos casos variant l’angle d’encesa  del tiristor, retard des de
que que el senyal d’entrada passa per zero, podem variar electrònicament el valor mig
del senyal rectificat.

67

3 Circuits amb semiconductors

3.2 Pont rectificador trifàsic

Quan volem rectificar senyals de potència, utilitzem sistemes trifàsics. Un
exemple és el cas de l’alternador mogut per l’eix del motor tèrmic del vaixell. El corrent
generat per l’alternador es fa servir per carregar bateries. A la figura 3.11, podeu veure
l’esquema del rectificador trifàsic utilitzat en un alternador.

Fig. 3.11 Rectificador trifàsic que forma part d’un alternador

Els rectificadors trifàsics es fan servir en aplicacions industrials, on disposem de
voltatges alterns en tres fases. Amb els rectificadors trifàsics obtenim un arrissament de
la tensió de sortida molt més petit, amb rectificadors amb una única fase.
L’anàlisi del rectificador trifàsic és molt semblant al del pont de Graez. A la
figura 3.12 podeu veure un esquema bàsic del rectificador trifàsic, format per sis díodes.

Fig. 3.12 Pont rectificador trifàsic

68

3 Circuits amb semiconductors

El pont trifàsic està format pels díodes 1, 3 i 5, connectats en càtode comú.
Aquests díodes estan connectats a les tensions més altes. De manera semblant, els
díodes 4, 6 i 2, estan connectats en ànode comú i posats a les tensions més baixes. Cada
díode condueix 120º per cicle i el senyal de sortida es repeteix cada 60º. En una primera
anàlisi, podeu suposar que la inductància LS dels debanats de l’estator és negligible.
Per fer l’estudi de la conducció de cada díode del pont trifàsic, hem de tenir en
compte que, si tenim dos o més díodes ideals connectats, en càtode comú o en ànode
comú, condueix el díode que té la tensió aplicada més gran, en valor absolut. Vegeu la
figura 3.13.
Fig. 3.13 Tensió a la sortida en un circuit amb díodes
en càtode comú i tensions d’entrada de 4 V i 2 V,
per a vD(ON) = 0.

Així, per a tensions trifàsiques com les que
hem vist
a la figura 3.14, els díodes condueixen en una determinada seqüència i generen un
senyal de corrent continu amb arrissament.

Fig. 3.14 senyals d’entrada i sortida del
rectificador trifàsic.

Si ens fixem en el pont de la figura 3.12 i en les tensions d’entrada de pont,
l’envolupant superior ens diu quins díodes de dalt (1, 3 o 5) condueixen i l’envolupant
inferior ens diu quins díodes de sota (4, 6 o 2) condueixen.
Si, ara, ens aturem en el punt A de la part superior de la figura 3.14, veiem que
la tensió van aplicada a la fase a és positiva, la tensió aplicada a la fase c és vcn = 0 i la
tensió aplicada a la fase b vbn és negativa. Aleshores, entre els díodes 1, 3 o 5, el díode
que té la tensió més positiva és el díode 1, és l’únic que condueix dels díodes de dalt.
Entre els díodes 4, 6 o 2 el que té la tensió més negativa és el díode 6, és l’únic
condueix dels de baix. Fent això mateix en altres moments, trobem que la seqüència de
conducció de díodes és (6, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), etc.
La suma d’aquestes dues variables dóna el senyal de la part de sota de la figura
3.14, que es va repetint cada 60º. Aquest senyal és la sortida vd.
Per trobar la tensió de sortida, particularitzada pel punt A de la figura 3.14 i
generalitzant després, modifiquem el circuit arribant al circuit de la figura 3.15, on la
tensió vd és la suma de la tensió instantània de la fase a i la de la fase b.
vd  v Pn  (v Nn )
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Fig. 3. 15 Circuit per calcular la sortida vd quan
els díodes D1 i D6 condueixen.

4 Circuits amb transistors bipolars

El transistor bipolar és un dels dispositius electrònics més importants perquè es
pot fer servir per processar informació, tant a l’electrònica analògica com a l’electrònica
digital. Entre les moltes funcions que pot fer el transistor, hi ha la d’amplificar el senyal,
a l’electrònica analògica, i la de fer d’interruptor o d’inversor, a l’electrònica digital.
Farem l’estudi analògic del transistor en dues parts. A la primera part,
estudiarem la polarització o punt de treball del transistor i després, fent una anàlisi de
senyal petit, veurem el transistor com actua d’amplificador. Quan el transistor actua
com a amplificador, és capaç d’amplificar un senyal. En aquesta forma de
funcionament, el transistor treballa a la zona central de les seves gràfiques de sortida.
Per fer l’anàlisi digital del transistor, veurem com aquest dispositiu pot tenir dos
estats completament diferenciats (ON-OFF). També es diu que treballa entre saturació i
tall.

4.1 El transistor com a amplificador

Amb aquesta forma de funcionar, el transistor, dividim l’estudi en dues parts: a)
càlcul de la polarització o punt de treball i b) funcionament per a senyals petits al
voltant del punt de treball.

4.1.1 Amplificador bàsic amb transistor bipolar
Tot seguit, analitzem el transistor com a amplificador bàsic de senyals petits de
tipus sinusoïdals. Per trobar el guany i la impedància d’entrada de l’amplificador bàsic,
aplicarem el model rπ de circuit, equivalent per a senyals petits del transistor [6].
L’esquema d’aquest amplificador bàsic és el de la figura 3.16 (a). A la figura
3.16 (b) podeu veure, a les gràfiques del transistor, com actua l’amplificador al voltant
del punt de polarització. Noteu que, a l’exemple genèric de la figura 3.16, una sinusoide
molt petita amb variacions de A en el corrent de base es reflecteix en un corrent
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sinusoïdal amplificat en el col·lector, amb variacions de mA. És a dir, el corrent té un
guany d’unes 1.000 vegades.
Les resistències, pel cas particular analitzat, valen RB = 100 k, RL = 750 ,
VCC = 10 V i  = 100.

Fig. 3.16 (a) Amplificador bàsic i (b) variació dels senyals al voltant del punt de polarització A

Per trobar el punt de treball A, calculem el corrent de base de polarització IBQ,
tenint en compte el díode que hi ha entre l’emissor i la base.
I BQ 

Vcc  0,7 10  0,7

 93  A
RB
10 5
I CQ   I BQ  9,3 mA

La tensió entre el col·lector i l’emissor està determinada per la recta de càrrega.

VCE  RL I CQ VCC
VCE  10  9,3 mA  0,75 kΩ  3,02 V
Si coneixem IB, IC i VCE, el punt de treball o polarització A de la figura 3.16 (b),
està completament determinat.
Un cop trobat el punt de treball de l’amplificador, veurem com amplifiquem
senyals sinusoïdals posats a l’entrada, calculant el guany de l’amplificador. Per calcular
el guany de tensió per a senyals petits, farem algunes consideracions en el circuit de la
figura 3.17 (a): aplicarem el model del transistor de les figures 3.17 (b) 3.17 (c), amb els
valors de condensadors i fonts d’alimentació per a senyals petits.
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Fig. 3.17 (a) Quadripol equivalent de l’amplificador bàsic i (b) models de senyals petits per a transistors npn i pnp.

El circuit equivalent del transistor per a senyals que varien poc al voltant del
punt de treball, figura 3.16 (b) i que exposem a les figures 3.17 (b) i (c), es pot deduir
des de les equacions del díode i tenint en compte l’efecte transistor. El circuit té una
entrada i una sortida. El circuit equivalent a l’entrada del transistor, entre la base i
l’emissor segueix l’equació del díode
I B  I 0 (e

VBE
VT

 1)  I 0 e

VBE
VT

Per a trobar la resistència que té la unió pn (que hi ha entre l’emisor i la base) a
la vora del punt de treball per a petites variacions al voltant del punt de treball, derivem
l’equació del díode i trobem la inversa de la resistència r entre la base i l’emissor

I
1 d IB

|Q  BQ
r d V
VT

;

r 

VT
I BQ

Tenint en compte l’efecte transistor, el corrent de col·lector al voltant del
punt de polarització, que és bàsicament el d’emissor, és  vegades el corrent de base ib
pel que el circuit equivalent total pel transistor npn és el de la figura 3.17 (b). Com que
en un transistor pnp canvien el sentit dels corrents, el seu circuit equivalent per a senyals
petits és el de la figura 3.17 (c).
Noteu que, en aquesta anàlisi per a senyals petits, les fonts d’alimentació de
contínua es substitueixen per curt circuits. Això és així perquè en el circuit només hi ha
un generador de tensió continua i, un generador de tensió altern. Aplicant el teorema de
la superposició dels efectes, l’efecte de cada generador es calcula deixant l’altre a zero.
La impedància de la bateria és zero per a senyals petits perquè com que la tensió a la
bateria és sempre constant, la impedància del generador de contínua per a senyals
alterns és zero.

R

V 0

0
I I
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Qualsevol senyal altern passa per la font sense provocar cap efecte, per això
podem suposar que són un curt circuit per a petites variacions de senyal.
Els condensadors, separadors de circuits en contínua, també fan de curt circuits
per al senyal, doncs s’escollen de valors molt grans i, aleshores, oposen baixa
impedància a la freqüència de treball.
Si fem totes aquestes consideracions i apliquem el teorema de Thévenin a
l’amplificador bàsic de la figura 3.17, arribem al seu circuit equivalent per calcular el
guany de tensió Av i la impedància d’entrada Rin. Noteu que, en aquest circuit
equivalent s’ha substituït el transistor pel seu model de senyal petit rπ.

Fig. 3.18 Circuit equivalent per a senyals
petits de l’amplificador bàsic fet amb
transistor npn.

I de l’anàlisi de la malla d’entrada del circuit de la figura 3.18, arribem a:

v1  r ib

(1)

v1
 r
ib

Rin 

Atès que pel cas en estudi IBQ = 93 μA [6] teniu:
r 

26 10 3
 279,56 Ω
I BQ

On IBQ és el corrent de polarització del transistor. Mirant el circuit, podem posar:
v2   R L ic 

I, juntament amb la fórmula (1), queda:
v2   R L ic   R L  ib  

R
r

L

v1  

100  750
v1  268,2 6 v1
279,56

Operant, trobem que el guany de tensió Av i el valor de v2 en funció de v1. El
signe – ens diu que v2 i v1 estan desfasats 180º:
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Av 

v2
 268,26
v1

v2  268,26v1   268.26 A sin  t  268.26 A sin (t   )

;

4.2 El transistor bipolar en commutació

En aquest apartat estudiarem el transistor bipolar que funciona com un
interruptor en circuits lògics. Com exemple, exposarem una aplicació feta per a la
família lògica RTL (Resistor Transistor Logic), que actualment està fora de servei, però
que ens servirà per entendre els fonaments de la commutació del transistor i les bases de
funcionament de las famílies lògiques.
El circuit bàsic de l’electrònica digital és l’inversor. L’esquema de l’inversor
amb transistor bipolar és el de la figura 3.19, on, a més, es veu la característica de
sortida del transistor bipolar.

Fig. 3.19 Inversor amb transistor bipolar

Per entendre com funciona aquest circuit, dibuixarem al damunt de la
característica de sortida, la recta de càrrega del circuit de col·lector que, per a aquest
circuit, té per equació:
v0  VCC  I C RC

(2)

Per a tensions vin  V (tensió llindar del díode d’emissor base) es compleix que
IB = 0 i, per tant, estem en el punt A de les corbes de sortida i VCE = VCC, vegeu la figura
3.19.
Si anem apujant la tensió vin, hi ha un moment en què IB  0 i el corrent de base
en aquest cas és:
IB 

vin  0,7
RB

(3)
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Com que sabem que IC =  IB, juntament amb (3) i si ho substituïm a l’equació
(2) i operem, la recta de càrrega es transforma en la recta en el pla v0, vin següent:
v0  VCC   I B RC
v0  VCC   RC

vin  0,7
RB

(4)

Quan apliquem una tensió gran a l’entrada vin = VCC i escollim la resistència RB,
podeu augmentar el corrent de base i fer que la tensió de col·lector v0 disminueix. Hi ha
un moment en què v0 = 0,2 V. En aquest cas, el transistor està saturat, zona B de la
figura 3.19. Si posem aquesta tensió a la fórmula (4) ,tenim la condició de saturació.
0,2 VCC   RC I b

 Ib 

VCC  0,2
 I c ( sat )
RC

En resum, pel que fa a les característiques lògiques del circuit inversor, si tenim
un nivell baix a l’entrada (vin  V = 0,7 V), el senyal de sortida té un nivell alt (vo =
VCC) i el transistor està tallat (OFF). Per a un nivell alt del senyal d’entrada (vin = VCC),
el nivell del senyal de sortida té un nivell baix v0 = 0,2 V i el transistor està saturat
(ON). I, enmig d’aquests dos valors, es compleix l’equació (4). Tot això ho podeu veure
a la figura 3.20.

Fig. 3.20 Característica de transferència del circuit
inversor amb transistor bipolar.

Una de les primeres aplicacions del transistor bipolar en commutació va ser fer
de porta lògica NOR de tres entrades, vegeu la figura 3.21.
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Fig. 3. 21 Porta lògica NOR de tres entrades de la família lògica RTL

A la figura 3.21, podeu veure que si els tres transistors estan tallats (OFF), v0 =
VCC , aquest valor es coneix com a ‘1’ lògic. I, en el cas que com a mínim condueixi un
transistor, v0 = 0,2 V, a aquest valor se li assigna un ‘0’ lògic. Noteu que els valors X a
la taula de la figura 3.21 volen dir que la variable lògica pren un valor indeterminat, que
tant pot ser un ‘1’, com un ‘0’.
Una altra aplicació d’ampli ús, és com a protecció del transistor de relés i a fonts
d’alimentació commutades, quan commuten inductàncies. El circuit d’aplicació és el
d’un amplificador inversor, on hem substituït la resistència de càrrega RL per una
inductància L i un díode D de protecció contra el sobre impuls que es produeix quan el
corrent per la inductància passa d’un valor gran a zero, vegeu la figura 3.22.

Fig. 3.22 Commutador de relé amb un
díode per protegir el transistor.

Per fer l’estudi del circuit, primer suposem que quan el corrent de base iB del
transistor és zero, el transistor està tallat i iC = 0 i v0 = VCC .
Tot seguit, canviem la tensió d’entrada a un valor de tensió alt vin = VCC, de
manera que obliguem el transistor a saturar-se i, aleshores, v0 = 0,2 V.
Per fer un estudi més acurat, hem de tenir en compte l’equació que ens relaciona
el corrent que passa per una inductància amb la tensió que hi ha a les seves bornes.
vL

di
dt

(5)
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Quan el transistor està saturat, la tensió en borns d’L val VCC-0,2 i integrant
aquesta equació:



t1
0

IL

(VCC  0,2)dt   L di  L I L
0

IL 

VCC
t1
L

Aquest corrent és el corrent IL justament abans del moment del canvi. Aleshores,
el transistor passa de conducció a tall. Si no hi hagués el díode, aquesta variació
sobtada de corrent produiria una tensió infinita, vegeu la fórmula (5). En afegir-li el
díode D, li donem un camí al corrent de la inductància pel díode, fent que aquest
corrent no baixi de cop, sinó d’una manera gradual. El corrent es tanca pel díode i la
resistència Rd segueix l’equació diferencial.

L

di
 Rd i  0
dt

La seva solució és:

i (t )  I L e



t

amb  = L/Rd



De l’anàlisi de la figura 3.22 deduïm que la tensió v0, en el moment que el
transistor passa de saturació a tall, és:
v0  VCC  Rd i (t )  VDON

Atès que Rd és molt petita, amb aquest circuit de protecció es redueix molt el pic
de tensió del col·lector del transistor vCE.

5 Circuits amb transistors unipolars o MOSFET

El transistor MOSFET és un dels dispositius electrònics més importants a
l’electrònica de potència, pel seu fàcil control i com element fonamental en els circuits
integrats digitals, per la seva molt alta capacitat d’integració. Com el transistor bipolar,
el MOSFET pot actuar com a amplificador i en commutació. Per fer-lo actuar com a
amplificador, primer també l’hem d’alimentar.
Quan treballem amb electrònica digital, funciona en commutació i també té dos
estats diferenciats (ON/OFF). Aquí, el transistor va de zona òhmica, amb molt corrent
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de drenador i, poc voltatge drenador font (ON), a la zona de saturació, amb poc corrent
de drenador i molt voltatge drenador font (OFF).
Encara que el MOSFET també es pot i es fa servir com amplificador, per la seva
gran importància en el món de l’Electrònica de potència, analitzarem el seu
funcionament com a interruptor.

5.1 El transistor MOSFET en commutació

Fer treballar el MOSFET entre conducció i tall és més senzill que en el transistor
bipolar, doncs el MOSFET és molt fàcil governar perquè es controla per tensió.
L’esquema bàsic de funcionament i les corbes de transferència per a un MOSFET de
canal n les podeu veure a la figura 3.23.

Fig. 3.23 Inversor fet amb un MOSFET de canal n.

Els valors dels corrents i els voltatges del MOSFET treballant en commutació
aniran sobre la recta de càrrega, entre el punt A i el punt B.
VCC  v DS  iDS RD
Si variem la tensió vin (VGS) entre 0 i 5 V, la tensió de sortida varia entre VCC
volts i 0 volts.
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A les figures 3.24 (a) i (b) podeu veure les corbes de sortida de dos MOSFET del
fabricant International Rectifier.

Fig. 3.24 Corbes característiques del Mosfet: (a) IRF3717PbF-1 de canal n i (b) IR9310 PbF-1 de canal p.

6 Circuits amb tiristors

El tiristor o SCR (Silicon Controlled Rectifier) és un dispositiu de potència molt
utilitzat com a interruptor. El tiristor fa d’interruptor controlat pel corrent de porta i té
una VAK-ON  2 V. Així, només té baixa resistència i per tant alt corrent quan li posem
corrent al tercer elèctrode. Perquè un tiristor comenci a conduir, ha de tenir VAK > 0, un
mínim de corrent de porta IG ( 10 mA) i que la tensió aplicada al díode porta càtode
VGK el polaritzi en directa.
Un cop el tiristor condueix, encara que desaparegui el corrent de porta, el tiristor
no s’atura. L’única manera de tallar-lo, és traient l’alimentació entre ànode i càtode o
posant, entre aquests dos elèctrodes, un corrent IAK invers al que hi havia quan estava en
conducció (commutant-lo).
Per centrar idees, analitzarem l’exemple d’un circuit de control de la càrrega
d’una bateria com el de la figura 3.25 (a), alimentat amb corrent altern de 230 Vef i que
utilitza un tiristor.
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Fig. 3.25 (a) Esquema del control d’un carregador de bateries fet amb SCR, (b) senyal VXX’ i
senyals més importants i (c) Thevenin del carregador i corrent per la bateria.

Els 230 Vef de corrent altern d’entrada són rectificats per un circuit rectificador
d’ona completa. Per l’acció del transformador els voltatges en el secundari del
transformador queden reduïts per un factor de 10, així el valor de pic Vp del voltatge
polsat a la sortida del rectificador (punts X i X’), aproximadament, és de 16,2 V
(2  11,5). Atès que el transformador té una borna en el punt mig del debanat del
secundari, el voltatge eficaç aplicat a l’ànode del díode que condueix és de 11,5 V
(23/2 V). L’altre meitat de debanat se l’hi aplica -11,5 V eficaços (-16,2 V de pic) al
díode que no condueix.
Suposeu el tiristor tallat i que comenceu en el punt 0 de la figura 3.25 (b). Si el
voltatge VOC (open circuit, circuit obert) aplicat a l’entrada entre els punts XX’, va
augmentant, quan el voltatge arriba al punt 1 de la figura 3.25 (b), el circuit format per
R, D3 subministra al tiristor uns 10 mA de corrent IG, suficients juntament amb un
voltatge VAK > 0 per activar el tiristor. En aquest moment i atès que el voltatge VAK-ON
de conducció del tiristor és de 2 V, es compleix VXX’ = Ub + 2 volts. La variable Ub és el
voltatge de la bateria.
Noteu que quan el díode D3 condueix, punt 1 de la figura 3.25 (b), el voltatge en
el punt Z val Ub+1,4 volts, pels voltatges de conducció de les dues unions (díode i díode
porta font del tiristor) . El valor de la resistència R és calcula per mitjà de la relació.
R=

0,6
VXX ' - VZ U b + 2 - U b - 1,4
= 60 
=
=
-3
10 ×10-3
VG
10 ×10
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Aleshores el corrent IG és constant ( 10 mA) fins al punt 2, en què es talla T1
(OFF). El tiristor T1 es talla perquè el voltatge VOC (en buit) entre els punts XX’és més
petit que Ub + 2 i el corrent IAK pel tiristor, des d’ara, serà en sentit contrari i tallarà T1.
Vegeu tot això a la figura 3.25 (b). El tiristor T1 estarà tallat del punt 2 al 4 perquè el
voltatge VAK és negatiu i es torna a repetir el cicle.
Com que els voltatges d’una bateria de 12 V es mouen entre 11 i 14,4 volts
(bateria descarregada a bateria carregada), quan la bateria està carregada el voltatge en
el punt Z podrà ser VZ = Ub + 1,4 = 14,4 + 1,4 = 15,8 V. Aquest fet no serà mai, perquè
abans conduirà el díode zener i imposarà una tensió VZ = 15 V. Al fixar el voltatge el
díode Zener (+15V), el díode D3 es talla, i no li arriba corrent IG a la porta i el tiristor no
és pot engegar i carregar la bateria. Quan la bateria es descarrega, es torna a engegar tot
el procés.
Per veure el corrent màxim subministrat pel circuit a la bateria IBateria,màx,
substituïm el circuit des dels punts XX’ pel seu circuit de Thevenin equivalent de la
figura 3.25 (c) i la bateria amb el voltatge aplicat durant la càrrega. Tingueu en compte
que l’única limitació al corrent la subministra la resistència dels debanats del secundari
del transformador (≈ 10 Ω), aleshores el corrent màxim subministrat pel carregador és
I Bateria ,màx =

VOC (màxim) - (12 + 2) 16,2 - 14
=
= 0,22 A
R0
10
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Preguntes

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6

P. 7

Quin és el propòsit del pont rectificador? (Passar corrent AC a corrrent DC)
Per què serveix el filtre després d’un rectificador? (Per fer més llis el corrent
DC)
Quin és el circuit més emprat per alimentar un transistor? (El divisor de voltatge)
Un amplificador fet amb un transistor té a l’entrada el senyal v = 1μV sin 2π f t i
l’amplificador té un guany de voltatge de 10.000. Quina és l’equació del senyal
de sortida? (10-2 V sin 2π f t)
En un relé que controla l’estat d’una porta d’una cabina, per què se li posa un
díode en paral·lel? (Per protegir el transistor que controla el relé a
sobretensions).
Trobeu R pel circuit de la figura, perquè el voltatge v0 trigui 30 segons a arribar
a 5 V.

Demostreu, aplicant superposició, que la font d’alimentació es pot posar en curt
circuit per a senyals alterns en un circuit amb una resistència a l’emissor.
(Posant les equacions de malles del circuit s’arriba a unaequació del tipus
 A 0   I 1   5  V  cos  t 
  

 

10
 B 1  VCE  

Suposant que cada variable és la suma de dues variables, la matriu es
pot posar com suma de dues matrius
 A 0   I 1'   I 1''   cos  t   5  V 

 [ '    ''  ]  
  

 B 1  VCE  VCE   0   10 
La solució total és la suma de dues solucions independents, una fent
zero tots els generadors de corrent continu, i l’altra fent zero el generador
d’alterna. La solució fent zero tots els generadors de continu, que equival a
posar en curt circuit al generadors de continu, és la solució pel generador de
corrent altern.
 A 0   I1'   cos  t 

  '   
 )
 B 1  VCE   0 
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4 Amplificació, oscil·lació i barrejadors

1 Introducció

El nostre objectiu en aquest tema és fer una introducció als circuits de
radiocomunicacions utilitzats a la marina (ràdio i radar), per arribar a entendre el seu
funcionament i, així, poder extreure’n el màxim profit.
Com que els circuits de comunicacions estan formats, bàsicament, per
amplificadors analògics, ens centrarem en l’estudi d’aquests.
Començarem fent una referència a les característiques electròniques, guanys,
impedàncies d’entrada i sortida, etc, de les diferents configuracions dels amplificadors
amb transistors bipolars.
Tot seguit, veurem com es modifiquen aquestes característiques si agafem una
mostra de part de la sortida i la tornem cap a l’entrada. Aquesta tècnica es coneix com a
realimentació i és molt normal a diversos camps de l’enginyeria. Però nosaltres, només
ho aplicarem als amplificadors electrònics.
Finalment, analitzarem alguns circuits d’aplicació a ràdio i radar, tant en
transmissió com en recepció.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.

definir l’amplificació;
classificar els amplificadors;
definir l’ample de banda d’un senyal i dir per què serveix;
conèixer les etapes de sortida d’un amplificador;
definir el concepte de realimentació i tipus.
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2 Ample de banda de l’espectre d’un senyal

Sabem de l’estudi matemàtic de Fourier de senyals periòdics i no periòdics, que
tot senyal és pot considerar com una suma infinita de components sinusoïdals,
d’amplituds decreixents.
Un dels conceptes més importants del tractament de senyals analògics per mitjà
de l’electrònica és l’espectre d’un senyal. Definim l’espectre del senyal com les
freqüències del senyal que el representen en el domini de la freqüència. Definim
l’ample de banda espectral com les freqüències, en un nombre finit, ens permeten
reconstruir sumant harmònics (de 3 a 7 harmònics) el senyal x(t) de forma acceptable.
Aquest concepte ens permet estudiar un senyal qualsevol x(t), amb només analitzar un
nombre finit de freqüències.
Com que l’espectre té un número finit d’harmònics es de fàcil estudi. El que fem
és veure la resposta de l’amplificador a aquest nombre limitat de senyals sinusoïdals.

3 L’amplificador electrònic

L’amplificador electrònic és un sistema electrònic indispensable en qualsevol
sistema de comunicacions. Així, en el cas que vulguem emetre un senyal d’uns mW per
una antena que necessiti 1 kW, hem d’amplificar el senyal de miliwatts fins a kilowatts.
L’amplificador és un circuit amb unes topologies de connexió més o menys
complicades, construït a base d'elements actius, tipus transistors, que és capaç
d’amplificar o augmentar de la manera més exacta possible, un senyal analògic.
L’efecte de l’amplificador ve a ser com el d’una imatge passada per una lupa, doncs no
canvia la imatge sinó que la fa més gran.
L’amplificació del senyal s’aconsegueix amb l’energia que subministra la font
d’alimentació. L’amplificador transforma l’energia subministrada per la font
d’alimentació Palimentació en increment d’energia útil del senyal Po. La relació entre
l’energia útil i l’energia subministrada per la font s’anomena eficiència de
l’amplificador .



Po
Palimentació

L’energia de la font no convertida en senyal útil es perd en calor. Aquesta calor,
s’ha d’extreure perquè pot provocar danys permanents en els semiconductors de
l’amplificador. En general, un amplificador es representa com un triangle equilàter amb
una entrada i una sortida de senyal. Els amplificadors els poden dividir en dos tipus:
amplificadors de tensió i amplificadors de potència.
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3.1 Amplificadors de voltatge i de potència

Així, en un amplificador de voltatge, el voltatge de sortida és més gran que el
voltatge que hi ha a la seva entrada, mentre que en un amplificador de potència, la
potència de sortida és més gran que la potència a l’entrada. Vegeu tot això a la figura
4.1. Noteu que en un amplificador de potència, la tensió a la sortida pot ser més petita
que la tensió a l’entrada de l’ amplificador.

Fig. 4.1 Diagrama de blocs: (a) Amplificador de tensió (b)Amplificador de potència

La mesura del guany d’un amplificador es posa com la relació directa de les
potències o tensions a la sortida, respecte a les potències i tensions a l’entrada, o en
decibels (dB).
La relació de potències de sortida a l’entrada en funció de la potència o el
voltatge és:
PdB = 10 log10

POUT
V
= 20 log10 | OUT |
PIN
VIN

En les mesures de la potència de transmissió a radiofreqüència, la potència a la
sortida POUT es refereix a una potència de referència PIN = 1 mW. En aquest cas, el
decibel s’anomena dBm.

3.2 Resposta en freqüència dels amplificadors

Per trobar la resposta d’un sistema lineal a un senyal qualsevol, apliquem el
principi de superposició. De l’anàlisi de Fourier del senyal sabem que és possible
analitzar sistemes lineals, els quals alimentem amb senyals periòdics o no periòdics,
estudiant com es modifiquen l’amplitud i la fase d’una sinusoide, d’una certa
freqüència, aplicada a la seva entrada.
Així, si coneixem la funció de transferència de l’amplificador i l’espectre del
senyal, és possible saber els efectes de l’amplificador sobre el senyal.
S’ha de tenir en compte la resposta en freqüència de l’amplificador perquè els
condensadors i els transistors, elements que formen els amplificadors, en són
dependents.
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Els amplificadors s’acostumen a fer connectant diferents circuits l’un al darrere
de l’altre, per mitjà de condensadors, anomenats d’acoblament. De la mateixa manera,
cada amplificador pot portar uns condensadors, anomenats de desacoblament, que es
posen per augmentar el guany en senyal a determinades freqüències. Tant els
condensadors d’acoblament com els de desacoblament fan disminuir el guany dels
amplificadors a les freqüències baixes.
D’altra banda, la resposta a les freqüències altes dels transistors fa disminuir el
guany de tensió de l’amplificador a les freqüències altes. Vegeu tot això a la figura 4.2.

Fig. 4.2 Guany en funció de la freqüència d’un amplificador típic. A les freqüències de tall fL i fH l’amplitud cau 3
dB i B= fH – fL és l’amplada de banda

Definim el guany de tensió a -3 dB com la caiguda de la tensió a 1/√2 (70%) del
seu valor màxim. Aquesta freqüència s’anomena freqüència de tall. En un amplificador
hi ha dues freqüències de tall, la inferior i la superior (fL, fH).
Av 3 dB  20 log10

1
 3 dB
2

Un altre concepte important, que també es pot veure a la figura 4.2, és l’ample
de banda de l’amplificador. L’amplada de banda, B, es defineix com el marge de
freqüències entre les freqüències de tall inferior i superior fL i fH, on el senyal d’entrada
no s’atenua.
B = fL - fH
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3.3 Etapes bàsiques amb un transistor bipolar

Les etapes bàsiques, construïdes amb un únic transistor bipolar, són tres: emissor
comú, col·lector comú i base comuna. A la figura 4.3, podeu veure tres esquemes
electrònics que es corresponen amb les tres configuracions.

Fig. 4.3 Etapes amplificadores amb un transistor, (a) emissor comú, (b) col·lector comú i (c) base comuna

º
A la taula I podeu veure, aplicant el model rπ del transistor, les característiques
per a senyals d’entrada petits de les diferents etapes en baixa freqüència [6]. Aquestes
característiques són impedàncies d’entrada R0 i sortida Rin, i els guanys de corrent Ai i
de tensió Av.

Taula I
Característiques de les diferents configuracions amplificadores bàsiques amb un
transistor.
Emissor Comú amb RE

Ai
Rin
AV
R0


r+(1+)RE
-RL/Rin
RL

Col·lector Comú

1+
r+(1+)RL
(1+)RL/(r+(1+)RL)1
(r·RE )/(1+)·RE+ r
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Base Comuna

/(1+)1
r/(1+)
RL/r
RL
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4 Amplificador amb condensadors d’acoblament

Ara que ens hem familiaritzat amb els conceptes bàsics del amplificadors, les
seves configuracions bàsiques i les etapes de sortida, mostrem un amplificador no
inversor multietapa, amb etapes acoblades (connectades) amb condensadors i
desacoblades, amb condensadors. El valors de les capacitats es posen de forma que
siguin curt circuit per als senyals. Vegeu la figura 4.4.

Fig. 4.4 Amplificador de quatre etapes amb transistors acoblat amb condensador

Aquest amplificador de quatre etapes té una etapa en col·lector comú, amb una
impedància d’entrada gran (transistor Q1); dues etapes inversores en emissor comú, amb
resistència d'emissor, que amplifiquen en tensió (transistors Q2 i Q3), i una última etapa
en col·lector comú, de baixa impedància de sortida (transistor Q4).
Noteu que les diferents etapes estan connectades o acoblades per mitjà de
condensadors, és a dir, no podem amplificar un senyal de contínua. Un altre aspecte és
que algunes etapes amplificadores inclouen uns condensadors, anomenats de
desacoblament, que tenen per funció augmentar el guany per a senyals dèbils (el guany
proporcionat per a cada amplificador es calcula amb el model de senyals petits).
L’efecte del condensador C7 de la figura 4.4 és a les freqüències altes.

5 Amplificadors sense condensadors d’acoblament, operacionals

L’amplificador operacional és un altre tipus d’amplificador que no té cap
condensador ni d’acoblament ni de desacoblament, per això serveix tant per amplificar
senyals de contínua, com senyals de corrent altern. Els amplificadors operacionals
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s’apliquen molt a la instrumentació industrial i a la instrumentació marina, per tractar
senyals de sensors.
Un amplificador operacional ideal és un bloc que té dues entrades v1 i v2 i treu
una tensió vo proporcional a v1 – v2. Vegeu la bibliografia clàssica d’amplificadors amb
transistors [6].
vo  Av (v1  v2 )

(1)

On Av és el guany de tensió en circuit obert, aquest guany pot arribar a ser molt
gran (entre 5.000 i 50.000). L’entrada v1 també es coneix com a entrada no inversora.
Doncs, si v2 = 0, l’amplificador no inverteix el senyal que li entra. L’entrada v2
s’anomena entrada inversora, doncs, si v1 = 0, el senyal de sortida de l’amplificador és
invertit.
La impedància d’entrada és molt gran i la de sortida molt petita. Sempre que
l’amplificador treballi en zona lineal es compleix la fórmula (1).
De l’anàlisi de la fórmula (1) podem dir que si Av és molt gran, i suposant que
Av, s’ha de complir que v1 – v2 0, perquè vo sigui determinat.
Per aquest fet, arribem a una conclusió molt important en els amplificadors
operacionals que funcionen en zona lineal:
En un amplificador operacional funcionant en zona lineal, la tensió v1 segueix a
la tensió v2 i podem posar que v1 = v2.
L’etapa característica d’un amplificador operacional és l’etapa formada per un
amplificador diferencial que té per funció realitzar la resta dels senyals v1 i v2. L’estudi
de l’amplificador diferencial es fa a la literatura electrònica clàssica [6]. Els
amplificadors operacionals comercials, generalment, consten d’una etapa d’entrada amb
amplificador diferencial, que es completa amb generadors de corrent, per augmentar-ne
les característiques, seguida d’etapes canviadores de nivell que alimenten una etapa de
sortida que subministra la potència necessària per alimentar una resistència de càrrega
RL.
A la figura 4.5 (a) podeu veure el símbol d’un amplificador operacional i a la
figura 4.5 (b), l’esquema intern de l’amplificador operacional real del circuit integrat
Motorola MC 1530. La majoria d'amplificadors operacionals comercials estan
alimentats amb dues fonts d'alimentació, +VCC i -VEE.
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Fig. 4.5 (a) Símbol de l’amplificador operacional i (b) esquema intern de l’amplificador operacional MC15306

L’MC1530 té dues etapes d’amplificació diferencial, seguida d’etapes
canviadores de nivell per excitar l’etapa de sortida.
A la taula II, exposem les característiques de funcionament de l’amplificador
operacional MC 1530. Noteu que, encara que l’ample de banda sense realimentació és
relativament petita, un cop aplicada la realimentació negativa, les amplades de banda
poden arribar a ser d’uns MHz.

Taula II
Característiques de l’amplificador operacional M 1530

Guany del llaç
Impedància de sortida
Impedància d’entrada
CMRR
Dissipació de potència
Velocitat de caiguda(slew rate)
Ample de banda sense realimentar
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5.000
25 
20 k
75 dB
110 mW
4,5V/μs
2 kHz
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Exemple:
Trobeu el guany de tensió de l’amplificador de la figura 4.6,
format per un amplificador operacional i resistències.

Fig. 4.6 Amplificador amb un amplificador operacional

Com que en un amplificador operacional es compleix que v= v+, i v+ és zero, el corrent per R1 és:
i

Vin
R1

Aquest corrent provoca una caiguda de potencial a la
resistència R2 amb el signe més que surt a la figura. Això és així
perquè el corrent i no pot anar cap a l’entrada v- perquè
l’amplificador té una impedància molt gran. Mirant la figura també
veiem que la tensió v0 a la sortida és:
v0  

Av 

v0  

Vin
 R2  0
R1

v0
R
 2
vin
R1

R
R2
 sin  t  2  sin ( t   )
R1
R1

Noteu que és un amplificador que inverteix el senyal, és a dir,
quan la tensió a l’entrada puja, la tensió a la sortida baixa. Vegeu a
la figura 4.6 aquests dos senyals comparats.
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5.1 Amplificador d’instrumentació

L’amplificador d’instrumentació és un tipus de circuit electrònic format per tres
amplificadors operacionals, que es fa servir per trobar diferències de tensió. Per
exemple, la tensió que hi ha en una resistència. Vegeu la figura 4.7.

Fig. 4.7 Amplificador d’instrumentació

Per trobar la diferència de tensió es pot fer servir un amplificador operacional,
però com que té un guany molt gran, es satura de seguida. Per veure que el voltatge de
sortida en un amplificador d’instrumentació és proporcional a la diferència de tensions a
l’entrada, primer hem de calcular el corrent i6 i, després, resoldre el circuit format per
l’amplificador operacional de sortida. Per trobar la funció de transferència, calculem i6,
v01 i v02, analitzant la figura 4.7.
i6 

V1 V2
;
R6

v01  V1  R5

R
V1  V2
V V
; v02  V2  R5 1 2 ; v01  v02  (V1  V2 ) (1  2 5 )
R6
R6
R6

Les tensions vm i vp estan relacionades per:
vp 

R4
v02
R3  R4

v01  vm vm  v0

R1
R2

;

Operant amb aquestes dues equacions arribem a:
V0 

R1  R2
R4
R
v02  2 v01
R1
R3  R4
R1

Analitzant aquesta última fórmula, veiem que si fem complir la condició :
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R1  R2
R4
R
 2
R1
R3  R4
R1
La tensió V0 de sortida és proporcional a la diferència de tensions V1 i V2,
regulat per la resistència R6.
V0 

R
R2
R
(v02  v01 )  2 (1  2 5 ) (V1  V2 )
R1
R1
R6

6 Amplificador acoblats per transformador

Una altra forma de connectar dos o més amplificadors, és amb transformador,
vegeu la figura 4.8 (a). Aquest tipus d’acoblament és molt utilitzat a ràdio. Els
acoblaments per transformador fan servir transformadors i components RLC
(resistència, inductància i condensador), pel que tenen una resposta en freqüència en
forma de campana

Fig. 4.8 (a) Dues etapes acoblades per transformador i (b) efecte de la segona etapa sobre la primera.

Resulta un circuit RLC en paral·lel. Si alimenteu aquests tres components amb
un generador de corrent, podeu posar que l’admitància Y, inversa de la impedància Z,
multiplicada per la tensió V, és igual al corrent I.
1
1
 j C )V  I
YV  I
; ( 
R j L
Z=

V
1
jR L ω
=
=
1
1
I
j L ω + R (1 - L C ω2 )
+
+ jC ω
R jL ω
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A la pulsació , coneguda com pulsació de ressonància, es produeix un màxim
en el mòdul de Z, i també definim el paràmetre .

 02 

1
LC



1
2RC

La fórmula (2) es pot posar com
Z=

1
jω / C
jω / C
jω / C
=
=
= 2 2
1
1
1
1
jω
1
ω0 - ω + 2 jαω
+
+ j C ω jω / C ( +
+ j C ω) (
+
- ω2 )
R jL ω
R jL ω
R C LC
Z
j

 1/ C
  2
2
0




 2

1

 
1
 jC

R
2

2
0

R



1  jC0 R

 2  02
0

Definim el factor de qualitat QT pel circuit paral·lel com QT=RC0= R/(0L).
R

Z 

1  jQT

 2   02
 0

La impedància Z per a 0 =  té un valor màxim de valor R, i tendeix a zero
quan   0 i quan   , vegeu la figura 4.9. A més a més les freqüències a les que hi
ha una caiguda de 3 dB (1/2) respecte al valor màxim es troba fent
QT

 2   02
 1
0

;

QT

 2   02
1
0

Operant trobem l’ample de banda BW del circuit i val
BW   2  1 

0
QT



0
1

 2
R C 0 R C

QT 

0
BW

Noteu que com més gran és el factor de qualitat del circuit RLC paral·lel més
petit és l’ample de banda i el circuit és més selectiu. En ressonància del circuit RLC
paral·lel, la impedància és màxima, fórmula 2, i el voltatge aplicat V és el de sortida de
l’amplificador. El circuit sintonitzat paral·lel actua com un filtre pas banda. Així doncs,
amplifica bé les freqüències que estan al voltant de la freqüència de ressonància f0 i
amplifica molt menys les altres freqüències. Normalment, la resistència està formada
per un transformador que serveix per adaptar impedàncies. A la figura 4.9 (a) podeu
veure una variació de la impedància Z en funció de la freqüència.
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Un altre circuit molt important a la ràdio, és el circuit ressonant sèrie, figura 4.9
(b). La variació de la impedància d’aquest circuit que també la podeu veure a la mateixa
figura val:
Z=

V
1
=R+ j (ωL )
I
ωC

Fig. 4.9 Mòdul de Z en funció de la freqüència dels circuits ressonants: (a) paral·lel i (b) sèrie.

De la mateixa manera definim el factor de qualitat QT pel circuit sèrie com QT=
(0L)/REn ressonància, en el circuit ressonant sèrie el corrent és V/R i el voltatge VC en
el condensador val:
VC =

V 1 Lω
×
=
V = QT V
R ωC R

Es troben fàcilment valors de QT = 100, pel que el voltatge en el condensador és
més gran en un circuit sèrie que en un circuit paral·lel. Per aquesta raó quan tractem
amb senyals molt petits es fa servir la configuració de ressonància sèrie enfront a la
ressonància paral·lel.
L’acoblament per transformador és la configuració que permet adaptar
impedàncies més fàcilment, fent que la transferència d’energia sigui màxima. La
transferència de potència màxima, és molt interessant en la radiofreqüència o on els
nivells de senyals són molt petits Noteu que a la impedància d’entrada, del segon
amplificador influeix, un cop passada al primari, sobre la resistència de càrrega RL del
primer transistor i que la inductància Lm magnetitzant del transformador, influeix en el
filtre sintonitzat que es forma.

6.1 Amplificador de radiofreqüència

Els amplificadors de radiofreqüència (RF), són un tipus especials
d’amplificadors que es fan servir per alimentar les antenes de l’emissora de ràdio, i com
a amplificadors de freqüència intermitja o IF (Intermediate Frequency) per amplificar
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els senyals molt dèbils que rebem en un receptor de ràdio. Com que els senyals són molt
dèbils les diferents etapes han d’estar ben adaptades, i per això es fan servir etapes amb
transformador.
Els amplificadors de radiofreqüència fan servir amplificadors amb un circuit
sintonitzat en el col·lector com els de la figura 4.10. En aquesta figura també podeu
veure el circuit equivalent de col·lector i la resposta en freqüència de d’aquest
amplificador d’RF, observeu que la freqüència f0 és la freqüència que s’amplifica més.

Fig. 4.10 Amplificador de radiofreqüència amb el circuit sintonitzat paral·lel equivalent

L’amplificador té un circuit sintonitzat paral·lel en el col·lector que actua con
filtre pas banda que només amplifica la freqüència a què està sintonitzat més una banda
molt estreta, vegeu la figura 4.10 i [6]. Noteu que el circuit RLC paral·lel està format
per la capacitat C, la inductància del primari del transformador L1 i la resistència RL
reflectides al primari. El condensador veu una resistència igual a n2·RL és a dir molt
gran. Aquest valor alt de la resistència fa que el Q sigui alt, i el circuit RLC és molt
selectiu.
Com que a RF els senyals són molt petits, interessa que les impedàncies de les
etapes amplificadores estiguin ben adaptades, a [6] podeu trobar la teoria que explica els
canvis d’impedàncies amb un autotransformador, divisor amb capacitats o
transformador amb presa intermèdia.
Normalment tenim impedàncies d’uns 100  en el col·lector que volem adaptar
a impedàncies d’uns 50  (antena) perquè la transferència d’energia sigui màxima.
Amb la finalitat d’augmentar l’amplificació aquest amplificador es connecta en cascada
amb d’altres, és a dir la sortida d’un va a l’entrada de l’altre.

7 La realimentació negativa

A la figura 4.11 mostrem el diagrama de blocs d’un amplificador realimentat. En
un circuit realimentat hi ha senyals genèrics, que poden ser tensions o corrents, de
sortida xo, de realimentació xf, i senyal d’entrada xs i senyal diferència xi. Quan
realimentem un circuit agafem una mostra del senyal de sortida xo i el tornem a aplicar a
l’entrada de l’amplificador.
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La realimentació es fa per modificar les característiques d’un amplificador i
obtenir-ne algunes millores. Si introduïm xi com a senyal diferència tindrem
realimentació negativa.

Fig. 4.11 Amplificador amb
realimentació negativa

De l’anàlisi de la figura 4.11, es pot posar:
xi  x s  x f  x s   x o

i

x o  A xi

Després d’operar, arribem a les dues fórmules:
xo  A ( x s   x o )

i

Af 

xo
A

xs 1  A

(3)

On Af és el guany en llaç tancat o amb realimentació i A és el guany en llaç
obert o sense realimentació.
A la majoria d’amplificadors s’aplica la realimentació negativa i, a més, es
compleix que A   >> 1, per això la fórmula (3) es transforma en Af  1/ i, si podem
escollir els components per fer la  molt estable, per a variacions de paràmetres amb
temperatura, amplificació, etc, podrem fer amplificadors amb característiques molt
estables per a variacions de temperatura o de paràmetres de l’amplificador, doncs Af, en
aquest cas, no depèn dels paràmetres de l'amplificador.
Un exemple pràctic d’agafar el senyal de sortida i tornar-lo cap a l’entrada és el
circuit de la figura 4.12, on un amplificador inversor s’ha realimentat la sortida sobre
l’entrada per mitjà del circuit format per R2 i C2. Amb aquest circuit s’aconsegueix
estabilitzar el punt de treball de l’amplificador respecte a variacions de temperatura,
tensió, variacions de la tensió d’alimentació etc, però es perd guany.

Fig. 4.12 Circuit on s’agafa una mostra
de la tensió de sortida d’un amplificador
i s’envia cap a l’entrada
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Observeu l’esquema sense realimentar (sense la xarxa R2 C2), si a la base del
transistor tenim una tensió determinada, al col·lector hi ha un senyal més gran, però
desfasat 180º (amplificador inversor de la Taula I amb RE = 0).
v0  Av vin  

 RL
Rin

cos  t 

 RL
Rin

cos ( t   )

Si ara connectem la xarxa R2 C2, el corrent per R2 i C2 en el semiperíode positiu
té el sentit de la figura 4.12. És a dir, si el corrent a la base puja, en el col·lector baixa i
a la sortida de R2 C2, també. El procés de realimentació li treu corrent al corrent de base.
Per tant, tendeix a oposar-se a les variacions de corrent a la base de Q1.
Un augment de la tensió a la base, que provoca un augment del corrent de base,
es compensa amb una disminució de la tensió de col·lector que, un cop realimentada, fa
disminuir el corrent a la base.
Exemple:
Tenim un amplificador amb un guany sense realimentació, en
buit, de 104 i una =0,01. Quant val Af?
Si apliqueu la fórmula (3) obtenim Af = 99

8 Realimentació positiva

Si la variació del senyal de sortida està en fase amb el senyal a l’entrada, és a dir
estan en fase, haurem fet un circuit que és capaç de crear una sortida sense aplicar-li cap
entrada. Aquesta tècnica s’anomena realimentació positiva. A la figura 4.13 podeu
veure el diagrama de blocs de la realimentació positiva. Noteu que, tant A com , poden
dependre de la freqüència.

Fig. 4.13 Realimentació positiva amb senyal extern
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De l’anàlisi de la figura 4.13, traiem la relació:
x o  A( f ) ( x s   ( f ) xo )

Operant i aïllant xo:
xo 

A( f )
xs
1 A( f )  ( f )

Si el senyal xs val zero, l’única manera que xo no valgui zero, és que el
denominador de l’última fórmula sigui zero. Per tant, la condició perquè existeixin
oscil·lacions és:
A( f )  ( f )  1

Aquesta expressió es coneix com a criteri de Barkhausen i el producte A(f) 
(f) s’anomena guany de llaç. Com que A(f) i (f) són magnituds de variable complexa,
aquest producte ha de ser igual a 10, o el que és el mateix, entre l’amplificador i la xarxa
de realimentació s’ha d’aconseguir un desfasament de 0º o 360º del senyal xi.
Generalment, els oscil·ladors es dissenyen de forma que el mòdul del guany del
llaç sigui una mica més gran que la unitat a la freqüència d’oscil·lació. El senyal que
resulta, tot i ser sinusoïdal, està retallada pels extrems perquè, com que el guany és més
gran que u i hi ha realimentació positiva, el senyal es va amplificant fins que
l’amplificador retalla el senyal. El guany del llaç es fa una mica més gran que la unitat
perquè si fos exactament igual a u, qualsevol reducció del guany (per baixada de
l’alimentació, envelliment dels components, etc) faria que l’oscil·lació s’acabés.
Quan engeguem l’oscil·lador es produeix un transitori que, per la realimentació
positiva del circuit, es va amplificant. El circuit realimentat positivament només permet
l’oscil·lació que produeix un desfasament de 0º o 360º.
A la figura 4.14, podeu veure la forma del senyal sinusoïdal generat amb
realimentació positiva, que serveix, per exemple, per generar la portadora dels emissors
de ràdio.
Fig. 4.14 Forma del senyal sinusoïdal
generat amb realimentació positiva

8.1 Oscil·lador de freqüència modulada

Si modulem o fem variar la freqüència de l’oscil·lador amb un senyal que volem
transmetre, tenim un oscil·lador de freqüència modulada o FM. Aquest tipus de
modulació té una relació senyal/soroll millor que la modulació d’amplitud o AM. La
modulació FM és utilitzada per a les emissores de ràdio comercials i també a la marina,
per transmetre senyals de veu (àudio) a distància.
El circuit electrònic acostuma a estar format per un oscil·lador, que té la
freqüència d’oscil·lació, en funció d’algun paràmetre del transistor.
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A la figura 4.15 podeu veure un circuit electrònic d’un modulador d’FM senzill.
Aquest circuit aprofita la variació de la rπ del transistor Q1 amb la tensió de la
moduladora que posem per mitjà d’un micròfon.

Fig. 4.15 Circuit electrònic d’un modulador d’FM en la banda comercial

A la base de Q1 en contínua, hi tenim aplicades la tensió de contínua per mitjà de
les resistències R2 R3 més la tensió de la moduladora, que és de baixa freqüència. Quan
variem la moduladora, variem el corrent de base de polarització IBQ i, per tant, rπ varia
en funció de la moduladora. A la figura 4.16 podeu veure el circuit equivalent per a
senyals petits d’aquest modulador d’FM.

Fig. 4.16 (a) Circuit per a senyal petit, (b) amb el model rπ del transistor
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L’anàlisi per nodes del circuit de la figura 4.16 (b) ens subministrarà la condició
d’oscil·lació i la freqüència del circuit.
V1
V
 1   ib  0
L j R R
V V
C j (V2  V1 )  2  2   ib  0
r
R

C j (V1  V2 )  C R j V1 

Operant:

; ib  

V2
r

1

)V1  (C j  ) V2  0
L j R R
r
1 1 
 C j V1  (C j    )V2  0
r R r
1

(C j  C R j 



Perquè hi hagi senyal sense excitació, és a dir, hi hagi senyals V1 i V2, el
discriminant del sistema d’equacions ha de ser zero.
(C j  C R  j 

1
L j



1
)
RR

 C j

 (C j 



)
r
0
1 1 
(C j    )
r R r


1
1 
1 1 

2 2
) j 
((C  C R ) 
 ·(C j    )  C   C j  0
2
RR 
r R r
r
L


(C  C R ) 

1
L

2

) j·(C j 

1 1 
1
1 1 


)  ·(C j  
)  C 2  2  C j  0
R
r
RR
R
r
r

(C  C R ) j·(C j 

1 1 
1
1 1 

) j
·(C j  
)
R
r
L
R
r

1
1 1 

·(C j  
)  C 2  2  C j  0
RR
R
r
r
C R  2  j C R ·(

C
1 1 
1 1 
1 1 1 

)  C 2 2  Cj·( 
)  j
·( 
)
R
r
R
r
L
L R
r


1
1 1 
·(C j  
)  C 2 2  C j  0
RR
R
r
r
Igualant la part real i la part imaginària a zero, arribem a la freqüència
d’oscil·lació i la condició d’arrencada de l’oscil·lació.
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CR  2 

C 1 1 1 

·( 
)0
L RR R
r

C
1 1 
1 
1 1 1 
j C R ·( 
)  C j ·(  )  j
·( 
) j
0
R
r
R r
L R
r
RR
Operant, tenim:
1
1
1 1 

·( 
)0
L C R C C R RR R
r
1 1 
1
1 
1
( 
) (C R 
)  C ·(  
) 0
2
R
r
R r RR
L

2 

Noteu que la primera equació ens subministra la pulsació o freqüència
d’oscil·lació, que és funció de la resistència rπ. Variant la polarització del transistor a
ritme del senyal modulador, variem rπ, i, per tant, la freqüència d’oscil·lació,
aconseguint així un senyal modulat en FM.

9 El barrejador, espectre en freqüència d’un senyal modulat en AM

El barrejador o mixer és un dels circuits més importants en el món de la ràdio.
La seva funció és agafar la informació que volem transmetre i generar un senyal de
diferent freqüència i que porta la mateixa informació. Aquesta propietat es coneix com
heterodinatge [3].
Hi ha dues condicions que s’han de complir perquè es produeixi aquesta
freqüència molt més alta que porta la mateixa informació. La primera diu que almenys
s’han d’aplicar dues freqüències diferents en sèrie al circuit, la moduladora que porta la
informació i la portadora que transporta l’energia necessària per a la propagació. La
segona és que aquests senyals alimenten a una impedància no lineal. La no linealitat la
subministra el díode de base a l’emissor d’un transistor bipolar (és exponencial). A més
a més, s’aprofita la característica amplificadora del transistor. Com que la unió
d’emissor base no és lineal amb la tensió aplicada en els seus terminals, el seu corrent es
pot posar en sèrie de potències de la tensió.
iB  a1 v  a2 v 2  a3 v 3  .....
Si connectem dos generadors en sèrie a un díode, un generador té la freqüència
de la portadora de radiofreqüència (fC) i l’altre té la freqüència de la moduladora (fm).
Vegeu la figura 4.17.
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Fig. 4.17 Esquema teòric d’un barrejador

Per a una VB = x(t) + cos Ct tenim:
iB  a1 ( x(t )  cos C t )  a2 ( x(t )  cos ct ) 2  ....
 2a

iB  a1 x(t )  a2 x 2 (t )  a2 cos 2 ct  a1 1  2 x(t ) cos C t  ..
a1



Si posem un filtre com cal, ens podem quedar només amb el quart terme, que és
el que ens subministra la modulació AM i que té la forma estudiada en el tema 1.
iB  A 1  m  x(t )cos(2 f C t )
On m és una constant sense dimensions que varia entre 0 i 1 depenent de la
profunditat de la modulació AM, x(t) la moduladora de baixa freqüència i fC, la
freqüència de la portadora de radiofreqüència. Recordeu que la transformada de Fourier
[2] del senyal iB(t) és:
iB ( f ) 

A
 ( f  f C )   ( f  f C )  m A X ( f  f C )  X ( f  f C )
2
2

Veiem que l’espectre del missatge està centrat a  fC. A la figura 4.18, podeu
veure un circuit electrònic modulador d’AM.

Fig. 4.18 Circuit electrònic del modulador d’AM o
barrejador.
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En aquesta figura, veiem que el transistor Q1 està alimentat pel divisor de
voltatge format per R1 i R2. Quan hi ha senyal de la portadora RF i no hi ha senyal de la
moduladora, el circuit actua com un amplificador d’RF. Quan subministrem una
moduladora, variem el corrent de base, aplicant dos generadors en sèrie a la unió
d’emissor base, que aprofita la no linealitat de la unió.

10 Circuits entre antena i emissora de ràdio en recepció i transmissió

Qualsevol comunicació que s’estableixi per ones de radio en un vaixell (ràdio,
radar, gps, etc.) té un sistema que genera el senyal que va cap a l’antena (transmissor) i
un sistema que rep el senyal que altres subjectes generen (receptor).
El transmissor està format per un oscil·lador local, que genera la portadora de
ràdio; un mesclador que modula la portadora amb el senyal a enviar; un amplificador de
que amplifica el senyal modulat pel mesclador, seguit d’un filtre per alimentar l’antena.
El filtre adapta el transmissor a l’antena perquè la transferència de potència sigui
màxima. Vegeu a la figura 4.19 (a) una etapa de sortida amb el MOSFET MPF6660.

Fig. 4.19 (a) Circuit d’etapa de sortida típica i (b) Circuit d’etapa d’entrada típic.

El senyal viatja per l’espai i arriba molt atenuat a l’antena del receptor que capta
el senyal. Després, per mitjà del mesclador, baixem la freqüència del senyal de ràdio
modulat fins a freqüències que es poden amplificar fàcilment Aquests tipus
d’amplificadors se’n diuen amplificadors de Freqüència Intermèdia o d’FI, en anglès IF
(Intermediate Frequency). A la figura 4.19 (b) presentem una etapa típica de la zona
antena - amplificador d’RF d’un receptor, observeu que entre l’antena i l’amplificador
s’hi ha posat un circuit sintonitzat o ressonant sèrie. Es posa un circuit ressonant sèrie
en comptes d’un circuit ressonat paral·lel perquè el voltatge en el condensador és més
gran, VC = Q VOC (Q ≈ 100) en el sintonitzat sèrie enfront a VC = VOC del sintonitzat
paral·lel.
Un concepte molt important en un receptor de ràdio és el de sensibilitat, que és
la capacitat que té el receptor de separar el senyal del soroll. Definim la sensibilitat a
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l’entrada d’un receptor com el nivell de senyal necessari per aconseguir una relació
senyal soroll , típicament, de 20 dB (el senyal és unes cent vegades més gran que el
soroll).
Representa el mínim de potència necessària perquè el receptor rebi el senyal
correctament. Condiciona, per tant, l’abast i la potència necessària del transmissor per a
poder establir una comunicació en condicions.
10.1 Sensibilitat d’un receptor

La sensibilitat d’un receptor de comunicacions, en essència, és l’ habilitat que té
de captar senyals dèbils, és a dir, el factor pel que s’ha de multiplicar un senyal
d’entrada per produir una determinada sortida. En general, com més gran és el guany de
totes les etapes del receptor, la seva sensibilitat és millor. Per a una guany més gran,
més petit serà el senyal a l’entrada per generar el senyal de sortida desitjat. Un guany
gran, s’obté amb moltes etapes d’amplificació.
La sensibilitat d’un receptor de comunicacions és el mínim voltatge a l’entrada
(S) que produeix a la sortida un senyal que està per sobre de 10dB que el soroll (N) de
fons del receptor, alguns el fixen en 20dB. Els receptors de comunicacions bons tenen
sensibilitats entre 0,2 μV i 1 μV. Els receptors domèstics d’FM tenen sensibilitats de 5 a
10 μV i els receptors d’AM de 100 μV o més. A la taula III podeu veure algunes
sensibilitats de receptors comercials que compleixen la normativa europea UNE - EN
60945:19972.

Taula III
Sensibilitats de Bandes de la normativa EN 60945:1997.
Banda

Equip

Sensibiliat

4 MHz-27,5 MHz
156 MHz-165 MHz
1525 MHz-1544 MHz
1575,42 MHz ±1,023 MHz
1602 MHz – 1615 MHz
2,9 GHZ – 3,1 GHz

Radiotelèfon HF
Radiotelèfon VHF
IMMARSAt
GPS
GLONASS
Radar banda S

25 μV/m
2 μV
0,03 μV
0,07 μV
0,03 μV
1,4 μV

11 Receptor superheterodí

La tècnica de recepció del receptor superheterodí es fa per no haver de posar un
amplificador d’RF per a cada emissora, cosa que no és operativa. Els receptors de ràdio
2

UNE-EN 60945: 1997: Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítimes. Requisitos generales.
Métodos de ensayo y resultados requerides.
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que fan servir el principi de la recepció superheterodí, aconsegueixen millorar la seva
sensibilitat i fan molt més fàcil el procés de la sintonització de les diferents emissores.
El mètode superheterodí és una tècnica basada en el circuit electrònic
barrejador. El barrejador fa el producte x(t) cos Ct. Vegeu la figura 4.20 i l’apartat 4.2
del tema 1.

Fig. 4.20 Esquema de mesclador, amb els senyals necessaris,
juntament amb les seves transformades de Fourier.

Amb el principi del superheterodí es fa un amplificador d’RF centrat en una
freqüència portadora fixa, anomenada freqüència intermèdia, fFI (per a FM és
10,7 MHz). Aleshores, variant de forma fàcil (modificant el valor d’un element passiu,
generalment L o C) la freqüència portadora de l’oscil·lador local, fC, s’aconsegueix que
totes les emissores passin per l’amplificador d’IF , que té un amplada de banda fix.
Aquest amplificador compleix:
fFI = | f - fC |
El barrejador sempre genera la freqüència suma i la diferència, i l’amplificador
només es queda amb la freqüència diferència. Així, traslladem el problema de la
selectivitat a una freqüència baixa i fixa. A la figura 4.21 Podeu veure un esquema de
blocs d’un receptor superheterodí.
Així per a una portadora modulada en AM de 100,3 MHz que detecti l’antena,
necessitem un oscil·lador local de 89,6 MHz perquè el senyal passi per la finestra del
filtre pas banda centrat a 10,7 MHz.
La tècnica de recepció superheterodina s’aplica per baixar la freqüència de la
portadora d’un senyal, per tant, el tipus de modulació amb què, inicialment, és modulat
un missatge (AM o FM, per exemple), no té cap importància en aquesta tècnica.

Fig. 4.21 Esquema del
receptor superheterodí

12 Control automàtic de guany (CAG)

El CAG (Control Automàtic de Guany) és un tipus de realimentació negativa
que s’aplica a aparells de radiofreqüència per mantenir constant el nivell de senyal que
es rep a l’altaveu d’un receptor de ràdio. Així, si el senyal rebut està molt atenuat
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perquè, per exemple, s’interposa un obstacle entre el transmissor i el receptor, el sistema
reacciona augmentant el guany aplicat al senyal, de manera que el senyal rebut tendeix a
mantenir-se constant.
La forma en què actua és la següent: un cop tenim el senyal d’una emissora
sintonitzat, el senyal és amplificat i, finalment, filtrat amb un circuit RC i s’obté un
nivell de contínua. El senyal final filtrat és el senyal desmodulat x(t), que s’aplica a
l’etapa final d’àudio.
El nivell de contínua final varia segons el nivell del senyal que rebem. Aquest
nivell es fa actuar sobre el guany de l’amplificador que hi ha a l’etapa inicial del
receptor, de manera que aquest guany augmenti o disminueixi segons ens interessi,
perquè la tensió de sortida sigui constant. Vegeu a la figura 4.22, un exemple senzill de
CAG.

Fig. 4.22 CAG d’una etapa fet, amb amplificador inversor

Els circuits del control automàtic de guany detecten el senyal que després
s’aplica a l’amplificador d’RF. Aquest nivell de contínua depèn del nivell del senyal
x(t) = Vd, que s’aconsegueix carregant els condensadors C2 i C3, quan condueix el díode
D1. Quan el díode es talla, el senyal el subministra el condensador C2.
Suposem que el senyal detectat vd disminueix, aleshores la reacció de tot el
circuit serà d’augmentar el guany perquè no es noti que el senyal a baixat. Així, una
disminució de la tensió detectada vd fa baixar la tensió d’alimentació de l’emissor i, per
tant, augmenta la tensió d’emissor a base en corrent continu. Aquest augment de la
tensió entre l’emissor i la base provoca que el corrent IBQ augmenti i la r minvi.
r 

26 mV
I BQ

El guany de tensió en alterna augmenta perquè és inversament proporcional a r..
Av =  RL/r. Per tant, el resultat final és que la primera etapa reacciona de manera que
augmenta el guany i la tensió de sortida es manté constant.
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13 Circuit silenciador de soroll (Squelch)

En un receptor d’una emissora, quan no rebem senyal, s’amplifica el senyal de
soroll de fons, que és molt molest. Totes les emissores disposen d’un circuit anomenat
Squelch, que elimina aquest soroll. A la figura 4.23, podeu veure un circuit típic. Aquest
circuit talla la sortida del receptor quan no rebem senyal. Això s’aconsegueix bloquejant
el detector o l’àudio quan no hi ha senyal x(t).

Fig. 4.23 Circuit Squelch

El díode D1 posat entre dues etapes de l’amplificador d’àudio. Normalment,
quan rebem senyal, la tensió entre l’ànode i el càtode és positiva, el senyal passa de la
primera etapa d’àudio a la segona. Això passa quan no hi ha senyal a l’entrada de
l’amplificador, el potenciòmetre P1 s’ajusta fins que el corrent de col·lector de Q1 sigui
suficient per a reduir el voltatge a l’ànode del díode D1. Aleshores la tensió a l’ànode
del díode és més petita que la tensió del càtode, i el díode es talla. El senyal d’àudio no
pot passar pel diode i el receptor està en silenci. A la figura 4.25 hem fet els càlculs pel
circuit suposant que la tensió del càtode la fixem a VK = 9 V i la d’ànode a VX = 8 V.
Per aconseguir ho fixem la tensió del punt mig del potenciòmetre a 1 V. Suposem que el
corrent de col·lector és de 4 mA per a tenir els 8 V al col·lector. Com que agafem  =
100, el corrent de base és de 40 μA. Si pel paral·lel d’R2 i R’2 hi passen 13 μA, i per R1
53 μA. Pràcticament el corrent per RL és de 4 mA, pel que VX és de 8 V.
Quan detectem que entra qualsevol senyal S en el receptor, s’aplica una tensió
negativa a la base del transistor Q1. Això talla el transistor i augmenta la tensió de
col·lector fins a una VX de 12 V doncs VCC és de 12 V, i per tant provoca un augment a
la tensió d’ànode del díode D1 fins que la tensió d’ànode es fa més positiva que la del
càtode. El díode D1 condueix i el senyal d’àudio passa cap a l’altre etapa amplificadora.
El díode D1 actua com un interruptor controlat per la presència de senyal a l’entrada.
Noteu que quan el diode està tallat no passa corrent per les resistències R5 i R6
perquè els condensadors C1 i C2 barren el pas al corrent continu.
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Preguntes

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7

Què és l’amplificació?
Què és l’amplada de banda d’un amplificador?
Quant val el guany de tensió d’un amplificador de senyal de micròfon de 200 mV
de pic a pic, que fa anar un altaveu a 4 V de pic a pic?(20 log10 4/(200  10-3))
Quant val el guany de potència d’un amplificador de potència que a l’entrada té
un senyal de 10 Vef i 100 mAef de corrent i a la seva sortida, un senyal de 5 Vef
i 2 Aef de corrent? (10 log10 ((5  2)/ (10  10010-03= 10 db))
Que és un amplificador operacional?
Què és la realimentació? (senyal de sortida tornat a l’entrada)
Poseu dos circuits representatius dels dos tipus de realimentació i comenteu-los.
(Per a la realimentació negativa el circuit de la figura 4.9 i per a la realimentació
positiva el circuit següent

)
P. 8
P. 9

Quins són els avantatges de la realimentació dels amplificadors?
Què és un oscil·lador sinusoïdal i per què serveix?
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5 Electrònica digital

1 Introducció

Fins ara hem estudiat l’electrònica analògica (amplificadors, oscil·ladors, etc).
En aquest capítol, veurem els conceptes digitals bàsics i com analitzem un circuit digital
a nivell d’utilització del circuit sense entrar en el seu funcionament intern.
Encara que l’electrònica digital, actualment, té molta més aplicació que
l’electrònica analògica, en farem un estudi reduït, que esperem sigui suficient perquè
l’alumne assoleixi els mínims coneixements necessaris d’electrònica digital.
Primer, introduirem els conceptes bàsics d’electrònica digital (variables lògiques
i portes lògiques) i algun aspecte tecnològic. Tot seguit, continuarem amb la definició
de nivell lògic per arribar a veure com es connecten les diferents famílies lògiques. Per
acabar, estudiarem els circuits generadors dels retards (monostable), els circuits
generadors de rellotges digitals (astable) i els convertidors analògic/digital i
digital/analògic, que són molt emprats en el món digital. Finalment, aclarirem
conceptes, exposant el funcionament d’alguns circuits digitals de molt ús a la marina i
d’una relativa complexitat.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1. entendre el concepte de nivell lògic;
2. identificar estats i nivells lògics com a senyals que s’apliquen als circuits lògics
bàsics;
3. identificar les portes lògiques bàsiques (AND, OR i NOT) i biestable tipus D i
comptador binari;
4. identificar les portes lògiques i la seva taula de veritat;
5. entendre la funció del circuit monostable;
6. entendre la funció del circuit rellotge;
7. saber perquè s’ha de passar un senyal analògic a digital;
8. conèixer el funcionament de la part electrònica d’un mesurador de la velocitat del
vent;
9. conèixer el funcionament de la part electrònica d’un mesurador d’A  h.
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2 Funcions lògiques

En un circuit digital, la informació es presenta en forma de variable lògica que
pot prendre els valors lògics ‘0’ o ‘1’. És a dir, encara que no ho diguem, estem parlant
de sistemes digitals binaris.
A l’electrònica digital hi ha tres funcions lògiques molt importants, perquè amb
elles podem construir qualsevol funció lògica per complicada que sigui. Aquestes
funcions són: la porta NOT, la porta AND i la porta OR, que tot seguit analitzarem.
La porta NOT inverteix una variable lògica A, passant a NOT A a la sortida.
Tenim que, si la variable A és un ‘0’, la sortida de la porta NOT val ‘1’ i, si A és un ‘1’,
la sortida val ‘0’. A la figura 5.1 podeu veure el símbol de l’inversor i la seva taula de
veritat (sortides per a totes les entrades possibles).
Fig. 5.1 Símbol i taula de
veritat de la porta NOT

L’AND lògica és la segona operació lògica important que veurem, aplicada al
cas de dues variables d’entrada A i B, encara que en pot tenir més de dues, i una única
sortida. Noteu que l’operació que fa la porta AND és A i B i s’escriu A  B. D’una altra
forma, la sortida serà ‘1’ només quan es compleixen A i B, és a dir, quan A i B són ‘1’
alhora; en qualsevol altre cas, val ‘0’. Vegeu-ne el símbol i la taula de veritat a la
figura 5.2.
Fig. 5.2 Símbol i taula de
veritat de la porta
AND.

Per acabar, veurem la porta que fa l’operació OR. L’operació lògica OR es
llegeix com A o B i s’escriu A+B. Noteu que la sortida és ‘1’, si almenys una entrada és
‘1’. Encara que aquí ho apliquem per a la porta OR de dues entrades, es pot aplicar a
portes de més de dues entrades. Vegeu-ne el seu símbol i taula de veritat a la figura 5.3.

Fig. 5. 3 Símbol i taula de
veritat de la porta OR

Un altre element important a l’electrònica digital és el biestable, que és un
circuit fet a base de portes lògiques bàsiques, capaç d’emmagatzemar informació. El
biestable es caracteritza perquè té dos estats estables. De biestables n’hi ha de diversos
tipus.
Tot seguit, veurem, a mode d’exemple, el biestable tipus D que té una entrada D
que és traslladada a la sortida Q a cada canvi de rellotge. Vegeu-ho a la figura 5.4.
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Fig. 5.4 Símbol i taula de
transició del biestable
tipus D

Un altre element lògic molt usat a l’electrònica digital és el comptador. El
comptador és un bloc digital, construït a base de portes lògiques i controlat per un
rellotge, que té un registre que va incrementant el seu contingut a cada canvi de rellotge.
Vegeu el seu símbol i la funció de transferència o taula de transició a la figura 5.5.

Fig. 5.5 Símbol i taula de transició
d’un comptador de 4 bits amb reset i
amb sentit de comptatge U/D (amunt
/avall)

La teoria matemàtica que segueixen les variables lògiques es coneix com a
àlgebra de Boole. Utilitzant l’àlgebra de Boole, es poden simplificar molt les funcions
lògiques, amb l’estalvi que en resulta per fer una mateixa funció.
Hi ha dues equacions lògiques conegudes com a lleis de De Morgan, que són la
base de l’àlgebra de Boole.
A B  A  B
A  B  A·B

3 Circuits integrats

Un circuit integrat (C. I.) és un circuit més o menys complex, que fa una funció
més o menys complexa i que tot ell està construït o fabricat en un únic dau de silici o
xip de mides molt petites. Les connexions d’entrada/sortida, així com les alimentacions
del circuit, es fan per mitjà de les potes o pins del circuit integrat.
Els circuits integrats poden ser tant analògics (amplificadors operacionals,
amplificadors d’àudio etc) com digitals (portes lògiques, comptadors,
microprocessadors, etc.).
El dau silici és fabricat en una càpsula petita (alguns mm2) i les mides exteriors
del protector de baquelita també són petites. Amb el pas dels anys, la tecnologia ha anat
reduint les mides dels dispositius que es posen als daus de silici, amb això s'ha
aconseguit posar més funcions per unitat d’àrea. A més a més, els circuits integrats
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necessiten menys cables elèctrics externs, cosa que els fa més fiables. Així mateix, el
perfeccionament dels processos tecnològics n’ha abaratit el seu preu.

4 Famílies lògiques

Una família lògica és un grup de circuits integrats digitals basats en una mateixa
tecnologia de fabricació, dissenyats per poder-se connectar entre ells i que són capaços
de fer unes determinades funcions lògiques. Actualment, hi ha dues tecnologies, o
derivades d’elles, que són les més usades: la tecnologia 74LS (Low Shottky) i la
tecnologia CMOS (Complementary MOSFET). De les dues tecnologies, la més
utilitzada és la CMOS.
En una família lògica determinada, s’hi troben prefabricades moltes funcions
estàndard (portes, biestables, comptadors, registres etc).
Els circuits electrònics antics es feien interconnectant circuits integrats estàndard
en una placa de circuit imprès. En un circuit imprès, les connexions són fetes en una
placa de coure entre els components d’un circuit electrònic, la placa de coure està
físicament al damunt d’una placa de fibra de vidre.
Actualment, ha agafat gran importància el disseny de sistemes digitals a la mida
del client (custom). En aquesta forma de disseny, el client fa el disseny teòric i el
fabricant el construeix. Amb aquest mètode, s’aconsegueixen posar moltes plaques de
circuit imprès en un únic xip. La tècnica s’anomena ASIC (Application Specific
Integrated Circuit) o circuits integrats d’aplicació específica.
Els ASIC són la millor manera de fabricar sistemes digitals complexos
(telèfons mòbils, ordinadors personals, GPS, etc). perquè tinguin una mida petita, grans
prestacions i un cost baix.
També hi ha C. I. Programables per l’usuari (PLD) que per a sèries petites
redueixen el cost de fabricació i tenen una gran flexibilitat a la pràctica.

4.1 Circuits bàsics de les famílies lògiques 74LS i CMOS

Ja hem dit que les dues famílies lògiques de més ampli ús són la 74LS i la
CMOS. La primera està feta amb tecnologia bipolar i la segona, amb tecnologia
MOSFET. La família 74LS està alimentada a una tensió contínua de 5 volts, mentre que
la família CMOS es pot alimentar amb tensions que varien en el marge de 3 a 15 volts.
Tot seguit, estudiarem els circuits bàsics de cada família lògica i ho aplicarem,
per centrar idees, a la porta NOT. El circuit bàsic de la família lògica 74LS és un
transistor bipolar amb un díode Shottky posat entre la base i el col·lector, vegeu la
figura 5.6.
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Fig. 5.6 Estructura bàsica d’un
transistor Shottky i el seu símbol

El fet de tenir un díode Shottky amb un vD(on) = 0,3 volts entre la base i el
col·lector, fa que el díode condueixi abans que el díode de base col·lector, que té una
vBC(ON) = 0,7 volts, això fa que el transistor Q1 no s’arribi a saturar mai. Recordeu que,
perquè un transistor arribi a la zona activa, la unió de col·lector ha d’estar polaritzada en
inversa i la unió de base en directa. Aquest fet provoca que el transistor en commutació
funcioni entre zona activa i zona de tall, fent la commutació més ràpida.
Normalment, el transistor funcionant en commutació, té només dos estats OFF i
ON, tall i saturació. Si substituïm l’estat de saturació per l’estat de la zona activa, hi ha
menys càrregues a la base i el transistor passa més ràpid de l’estat ON a l’estat OFF.
El xip que fa de NOT en la tecnologia bipolar 74LS és el 74LS05 i té el circuit i
l’encapsulat de la figura 5.7. Noteu que, per a cada circuit integrat, hi ha sis portes
lògiques NOT en un sol xip.

Fig. 5.7 Circuit integrat 74LS05 amb l’esquema d’un submòdul i sortida per col·lector obert i encapsulat.

Quan vin = 1, Q1 està en activa, Q2 està saturat i v0 = 0. Quan vin = 0, Q1 i Q2
estan tallats i v0 = 5 V.
El circuit bàsic de la sèrie 4000 és l’inversor CMOS, que està format per un
transistor MOSFET tipus n i un transistor MOSFET tipus p. A la figura 5.8 podeu veure
l’estructura bàsica característica d’entrada/sortida de la família 4000, juntament amb
l’encapsulat de l’integrat CD 4069. Noteu que el circuit integrat CD 4069 té sis portes
lògiques NOT en un sol xip.
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Fig. 5.8 Inversor CMOS i característica d’entrada/sortida i encapsulat del circuit integrat CD 4069

Per a vin = 5 V (‘1’), Q1 condueix i Q2 actua com a una resistència connectada al
drenador de Q1, i v0 = 0 V (‘0’) perquè Q1 actua d’inversor. Quan vin = 0 (‘0’), Q1 està
tallat, Q2 saturat i v0 = 5 V (‘1’).
Les entrades de la sèrie 4000 són per porta d’un transistor CMOS i tenen una
impedància alta de l’ordre de megaohms. Les sortides són per la unió d’un MOSFET de
canal n amb un altre de canal p.

4.2 Característiques elèctriques de les famílies lògiques 74LS i CMOS

A l’apartat 2 d’aquest tema hem analitzat el funcionament ideal de les portes
lògiques, arribant a veure’n la seva taula lògica o funció de transferència. En aquesta
secció, estudiarem les famílies lògiques reals, veient com són els seus corrents i les
seves tensions.
El nivell lògic és el marge de tensions que fan possible una variable lògica. És a
dir, en quina variació de tensió podem considerar que un u lògic és un u, i un zero lògic
és un zero.
L’anàlisi el farem de la porta NOT, encara que les conclusions que en resulten es
poden aplicar als altres tipus de portes.
En una família lògica concreta, la variable lògica ‘1’ es representa per un
determinat marge de tensions i la variable lògica ‘0’ per un altre marge de tensions.
Així, mirant els manuals del fabricant, per a la família 74LS, qualsevol tensió d’entrada
a un circuit integrat viH > 2 volts és entesa pel circuit integrat com un ‘1’. I qualsevol
tensió que sigui viL < 0,8 volts és interpretada com un ‘0’.
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Si les tensions de sortida del circuit integrat estan dins dels marges del circuit
integrat que li connectem, el circuit integrat connectat farà la funció que esperem que
faci. Així, per a la família 74LS, un nivell alt a la sortida és per a tensions voH > 2,7
volts i un nivell baix per a tensions de voL < 0,5 volts. Vegeu la figura 5.9.

Fig. 5.9 Porta inversora, 74LS05 amb
els seus nivells lògics i marge de soroll

Una variació de la tensió a l’entrada del circuit integrat de NMH és el marge en
què pot variar la tensió a l’entrada, perquè l’inversor encara l’entengui com un ‘1’. I el
marge de NML és el marge de variació de la tensió d’entrada, perquè l’inversor encara
ho entén com un ‘0’.
Pel que fa als corrents Ii i IO, els seus sentits són els indicats a la figura 5.9 i
tenen valors diferents per a nivells lògics alts o nivells lògics baixos. Els corrents
negatius volen dir que els corrents tenen el sentit contrari al de la figura 5.9.
Així, el corrent de sortida a nivell alt IOH és negatiu perquè és el nivell màxim
que pot subministrar l’integrat per a un nivell alt i el fabricant ens assegura que la tensió
de sortida vO no caurà per sota de vOH.
De la mateixa manera, IOL és el corrent màxim que pot absorbir l’integrat quan la
porta està a un nivell baix. És a dir, si no li fem absorbir a la sortida del circuit integrat
més corrent, la tensió no serà més gran de vOL.
El corrent d’entrada màxim és IiL, sempre que estem per sota de viL. De la
mateixa manera, per a nivell alt, IiH és el límit, sempre que estem per sota de viH. Vegeu
a la taula I les característiques més importants de les famílies 74LS i 4000.
Taula I
Nivells lògics de tensió i de corrent per a les famílies lògiques 74LS i CMOS,
amb tensió d’alimentació de VD = 5V.

v0H/v0L(V)
viH/viL(V)
IiH/IiL
IOH/IOL

74LS

CMOS

2,7/0,5
2/0,8
20 A/-0,4 mA
-0,4 mA/ 8mA

5/0
3,5/1,5
1 A/-1 A
-0,4 mA/0,4 mA
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En realitzar operacions booleanes tenim la necessitat d’interconnectar diverses
portes lògiques. Atès que que les portes lògiques formen part de circuits integrats amb
limitacions elèctriques, el nombre de portes que es poden connectar sense que deixin de
funcionar correctament és finit. Aquest nombre màxim d’entrades de portes lògiques
que podem connectar a un circuit integrat es coneix com a FAN OUT del circuit
integrat.
Una altra característica elèctrica que pot influir en el funcionament d’un circuit
integrat és que els nivells ‘0’ i ‘1’ que l’exciten i els nivells genarats no són perfectes,
en el sentit que els generadors subministren uns senyals amb dos estats que tenen uns
temps de pujada tr (rise), baixada tf (fall) i retard tp (phase) que no són zero. Aquest
senyal, després d’atacar el circuit integrat i haver fet la funció lògica, genera un senyal
amb els temps tr , tf i tp diferents de zero. Vegeu la figura 5.10.

Fig. 5.10 Pols d’entrada i
sortida reals d’un inversor

5 Multivibradors trigger, monostable i astable

A més dels circuits bàsics vistos fins ara, hi ha tres circuits generadors de
senyals digitals que atesa la seva importància, els introduirem a continuació. Aquests
circuits són: (a) el circuit trigger Schmitt que té dos estats possibles controlats per la
tensió d’entrada, (b) el circuit monostable que genera retards en el temps (crea un únic
pols de durada regulable) i (c) el circuit generador de senyals digitals oscil·latòris (que
crea un pols periòdic, el rellotge), conegut com a multivibrador astable o clock. L’estudi
de la generació de senyals i retards digitals és una part de l’anàlisi dels circuits
regeneratius i té una certa complexitat. Nosaltres farem un estudi simplificat del tema
que creiem que és suficient per arribar a entendre el seu funcionament i la seva utilitat.
Farem l’estudi del circuit Schmitt d’aplicació a l’estudi dels alternadors. Pel que fa a
l’estudi del monostable i astable, i per facilitar-ne la comprensió, analitzarem el circuit
monostable i el circuit astable utilitzant un mateix circuit base, com és el circuit integrat
555, canviant només les connexions externes.
Abans de començar l’estudi dels dos circuits, recordeu algunes fórmules
bàsiques de la càrrega i descàrrega d’un condensador en un circuit RC, més font
d’alimentació. Vegeu la figura 5.11.
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Fig. 5.11 Càrrega o descàrrega
d’un circuit RC.

En un circuit RC amb una única constant de temps  i amb un condensador que
té una tensió inicial V(0) diferent de zero, i que quan s’hagi carregat del tot tindrà una
tensió V(∞), la tensió en qualsevol moment es pot posar [10]:
v(t )  V (0)  V ()  V (0)(1  e



t
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(1)

A la figura 5.11 (a), podeu veure el circuit de càrrega i l’evolució de la tensió en
el condensador d’un circuit RC, amb el condensador carregat inicialment a zero volts.
L’equació diferencial es dedueix igualant els corrents per R i per C i la seva
solució amb  = RC és
d v VCC  v

i C
dt
R

;

V
dv v

 CC ;
dt CR
R

v  VCC (1  e



t



) ;

(2)

A la figura 5.11 (b), veiem que l’equació bàsica i la seva evolució en el temps de
la descàrrega d’un circuit RC. En aquest cas també s’igualen els corrents dels
components, però aquí tenen sentits contraris, i la seva solució amb  = RC és
dv
v
i C
 ;
dt
R

dv
v

0 ;
dt CR

v  VCC e



t



;

(3)

El primer circuit que estudiarem és el circuit trigger Schmitt [10] de la
figura 5.12 (a) construït amb dos transistors bipolars i un díode zener de 6 V. El circuit
Lté una entrada Vin i una sortida Vo. La tensió té dos estats estables controlats per la
tensió d’entrada Vin. El circuit té memòria, doncs si som a l’estat baix i anem
augmentant Vin, arriba un moment per a la tensió Vin = VTH, en què la tensió de sortida
passa a un estat alt. Però si ara en aquest estat alt, anem baixant Vin, arriba un moment
per a la tensió Vin = VTL diferent de VTH, en què la tensió de sortida cau a un valor baix,
vegeu tot això a la figura 5.12 (b).
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Fig. 5. 12 (a) Esquema intern
del circuit tigger Schmitt i (b)
la seva funció de transferència

Per a tensions d’entrada Vin baixes, el transistor T1 està en OFF i el transistor T2
està en ON i la tensió de sortida és Vo és de 0,2 V (tensió de saturacióde T2). Si anem
augmentant Vin, va pujant el voltage en el punt A, fins arribar a valdre 6,7 V (6+0,7)
moment en què comença a conduir el díode zener i el transistor T1. Quan el transistor
T1condueix, ho fa en saturació (ON). Si el transistor T1 condueix tenim aplicats -0,5 V
(0,2-0,7) a la base de T2 i per tant tallant T2 (OFF). Aleshores Vo és VCC. El valor de la
tensió d’entrada que fa possible això li diem VTH i es calcula analitzant el circuit actiu
en aquesta etapa que esta format per Vin, R1, R2, diode zener, R3, R4 i VCC i val
6,7 Vin

R3
R2
( R  R2 ) ( R1 || R2  R3 )
; Vin  6,7 1
VTH
( R1  R2 ) ( R1 || R2  R3 )
R2
R3

Ara som a tensions d’entrada Vin altes a on es compleix Vo = VCC, i anem
baixant aquesta tensió. Arriba un moment en què la tensió del punt A està per sota de
6,7 V i el transistor T1 OFF i el transistor T2 ON. Aleshores Vo és de 0,2 V. El valor de
la tensió d’entrada que fa possible això li diem VTL i es calcula analitzant el circuit actiu
en aquesta etapa que esta format per Vin, R1, R2, R3, transistor T2 saturat i val
R3  R4
R1 || R2
R2
 VCC
;
( R1 || R2  R3  R4 )
R1  R2 ( R1 || R2  R3  R4 )
( R  R2 )
1
Vin  6,7 1
[6,7( R1 || R2  R3  R4 )  VCC R1 || R2 ] VTL
R2
( R3  R4 )

6,7 Vin

Tot seguit, explicarem l’esquema intern del circuit integrat 555, que es fa servir
en aplicacions de temporització en general. Aquest circuit pot fer de monostable, per
generar retards de temps, o fer d’oscil·lador o astable, per generar un senyal de rellotge
per a circuits digitals, aprofitant, en els dos circuits, la càrrega i descàrrega d’un
condensador.
El circuit integrat 555, que podeu veure a la figura 5.13 té, bàsicament, tres
resistències internes iguals, de valor R, que són les encarregades de subministrar dues
tensions de 2/3 VCC i 1/3 VCC als comparadors 1 i 2. Aquestes tensions de referència per
als comparadors determinen el funcionament del 555 com a circuit monostable i astable.
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A més a més, s’ha dibuixat la taula de transició del biestable asíncron RS (sense
rellotge). Aquest biestable posa, bàsicament, la sortida Qn+1 a ‘1’ lògic quan l’entrada S
és ‘1’ lògic, i quan l’entrada R és ‘1’ lògic, posa la sortida Qn+1 a ‘0’.
El buffer de sortida, que és un inversor, és l’encarregat de subministrar el senyal
de sortida amb la potència necessària per activar els dispositius d’entrada i sortida
(LEDs, resistències, etc.).

Fig. 5. 13 Esquema intern del circuit integrat 555 i taula de transició del biestable RS

El temporitzador és un circuit electrònic digital que ens genera polsos de tensió,
dels quals podem controlar la seva durada, variant el valor de resistències i
condensadors. A la figura 5.14 (a), podeu veure un esquema d‘un temporitzador
monostable molt comú i a la figura 5.14 (b) els senyals més importants, fet amb el
circuit integrat 555.

Fig. 5.14 (a) Circuit integrat 555 connectat per funcionar com a monostable i (b) senyals més importants
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El circuit es basa en carregar el condensador C per mitjà de la resistència R3 i
descarregar el condensador C pel transistor T1.
Al començament, quan engeguem el circuit, es fa un reset, posant la sortida Q
negada a ‘1’ i el transistor T1 està saturat i el condensador C descarregat. Sense ordre
d’engegar el procés, estat estable, el condensador C es manté descarregat.
Les resistències R1 i R2 (d’uns 10 kΩ) s’escullen de forma que, sense el pols
d’engegada, la tensió V- del comparador 2, és més gran que VCC/3, tensió de l’entrada
V+. Aleshores la sortida del comparador serà a nivell baix i l’entrada S del biestable
interpreta un ‘0’ lògic, de manera que no influeix per res.
Quan volem iniciar el procés, posem un pols de tensió Vin negativa aplicat a
l’entrada d’engegada per mitjà del condensador C. Aquest pols fa que s’activi l’entrada
S del biestable i provoca una acció de Set, és a dir, la sortida Q negada es posa a ‘0’.
Aleshores, el transistor T1 passa a l’estat de tall, permetent que comenci el cicle de
temporització, doncs el condensador C es va carregant per la resistència R3 i va
augmentant la tensió de l’entrada llindar del comparador 1, fins que aquesta tensió
arriba a 2/3 VCC. En aquest moment, el comparador 1 posa a ‘1’ la seva sortida i el
biestable posa la seva sortida a Q = ‘0’ i la negada a ‘1’, fent conduir el transistor T1 i
descarregant el condensador C. Quan el condensador C s’ha descarregat, acaba el cicle.
A la pota sortida, abans de l’ordre d’engegada tenim un ‘0’ i després de l’ordre
d’engegar el procés, la posa a nivell alt, per després tornar a nivell lògic ‘0’. La durada
del temps de càrrega del condensador C (temps que triga el condensador en carregar-se
des de 0 volts fins a 2  VCC/3) és el temps del monostable. Aplicant la fórmula (1),
podem calcular el temps T de monostable.
T


2
VCC  VCC (1  e  )
3

e



T



1

2 1

3 3

T  1,09   1,1 R3C
A la figura 5.14 (b), podeu veure els cronogrames (variació dels senyals amb el
temps) del senyals generats pel circuit monoestable. Noteu que el circuit monostable
necessita un senyal d’inici del procés i des d’aquest moment comença a comptar el
temps, fins a un temps T, que nosaltres fixem variant el valor dels components.
El circuit, fet amb un circuit integrat 555, connectat per a funcionar com un
oscil·lador astable, el podeu veure a la figura 5.15 (a) i a la figura 5.15 (b) els senyals
més importants.
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Fig. 5.15 (a) Circuit integrat 555 connectat per funcionar com a astable i (b) senyals més importants

Amb el circuit integrat 555, connectat per funcionar com a generador de senyal
de polsos periòdics o astable, el condensador C es carrega per mitjà de les resistències
Ra i Rb i per la tensió VCC.
Es complirà que V(0) = VCC/3 i V(∞) = VCC, i aplicant la fórmula (1), la tensió
en el condensador C és:
t


V
2V
vC  CC  CC (1  e ( Ra  Rb ) C )
3
3

El condensador C es carrega fins a una tensió de 2  VCC/3 i després actua el
comparador 1.
t


V
2V
2
VCC  CC  CC (1  e ( Ra  Rb ) C )
3
3
3

Operant:
T1  0,69 ( Ra  Rb ) C
En aquest període, el transistor T1 està tallat. Quan la tensió en el condensador C
arriba a 2  VCC/3, el comparador 1 posa la sortida del biestable a ‘0’ fent conduir el
transistor T1.
En aquest moment, el condensador C es descarrega per Rb i el transistor T1.
Aleshores, es complirà que V(0) = 2  VCC/3 i V(∞) = 0. Aplicant la fórmula (1), la
variació de la tensió en el condensador C és:
t


2
vC  VCC e Rb C
3

La descàrrega continua fins arribar a la tensió VCC/3 i després actua el
comparador 2.
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t


1
2
VCC  VCC e Rb C
3
3

Operant:
T2  0,69 Rb C
En aquest moment, el comparador 2 obliga a posar la sortida negada a ‘0’ i el
condensador es torna a carregar per Ra i Rb: aquest cicle es repeteix de forma indefinida,
generant a la pota anomenada sortida, un senyal de polsos periòdics. La suma dels
temps de càrrega i descàrrega T1 i T2 és el període T del senyal generat, i val:
T = T1 + T2 = 0,69 (Ra + 2 Rb) C
Els cronogrames creats pels circuits astables principalment són dos: l’oscil·lació
de senyal quadrat que es genera a la pota de sortida i el senyal triangular que es crea en
el punt VT d’unió de les resistències Ra i Rb. Això ho podeu veure a la figura 5.14 (b).
El el circuit de la figura 5.15 (a) que genera dos nivells de senyal clarament
definits, es coneix com a rellotge i forma part del sincronisme de molts circuits digitals.
El senyal periòdic de la figura 5.15 (b) té forma de dent de serra, també
s’anomena base de temps i és un element bàsic per als càlculs de les distàncies en els
circuits del radar.

6 Conversió d’un senyal analògic a digital i d’un senyal digital a analògic

Sabem que, aplicant el teorema de Nyquist [4], podem tractar o processar un
senyal analògic x(t) per mètodes digitals, sempre i quan anem prenent mostres del
senyal analògic i les passem a codis digitals a una freqüència més gran o igual al doble
de la freqüència màxima del senyal x(t) a mostrejar. Els circuits electrònics que
converteixen les mostres analògiques a codis digitals s’anomenen Convertidors
Analògic Digital o ADC (Analog to Digital Converter) i els circuits electrònics que
converteixen un codi digital a un valor analògic es diuen Convertidors Digitals
Analògics o DAC (Digital to Analog Converter).

6.1 Conversió d’un senyald igital a analògica

En algunes aplicacions ens interessa reconstruir un senyal analògic provenint de
mostres de codis digitals. Aquesta feina la fa el convertidor Digital Analog Converter,
DAC. El convertidor ens dóna un valor continu proporcional al valor del codi. Si per
exemple, entrem un codi de 8 bits a un DAC de 8 bits, la conversió es fa en un temps de
resposta o establiment (setling time) d’uns 100 ns. Si entrem un codi de 12 bits en un
DAC de 12 bits, aproximadament, tenim un setling time d’uns 1,2 s.
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L’estructura més senzilla d’un DAC, per al cas de 4 bits, és la del circuit de la
figura 5.16, on els bits s’han simulat amb quatre interruptors S1, S2, S3 i S4. En aquesta
mateixa figura, veiem una xarxa de resistències que tenen un valor òhmic, que és de
potència 2. Aquestes resistències són la base dels conversos electrònics de binari a
decimal.

Fig. 5.16 (a) Convertidor DAC de 4 bits de resistències ponderades. A on MSB vol dir Most Significant Bit del codi, i
LSB Least Significant Bit del codi (b) esquema electrònic d’un interruptor de dues posicions

El circuit convertidor té unes resistències ponderades i un sumador fet amb
amplificador operacional. Analitzant el circuit de la figura 5.16 (a) i, per suma de
corrents en el node de corrent A, veiem que el voltatge a la sortida v0 és:
v0   R ( S 4


VCC
V
V
V
 S 3 CC  S 2 CC  S1 CC )
R
2R
4R
8R

VCC
( S 4 23  S3 2 2  S 2 21  S1 20 )
3
2

6.2 Conversió d’un senyal analògica a digital

Hi ha diversos mètodes electrònics per fer la conversió d’un senyal analògic a
mostres digitals. Els convertidors ADC més comuns són dels tipus següents:
comparador (en paral·lel) o flash, d’aproximacions successives i de doble rampa.

6.2.1 Convertidor de tipus comparador o flash
El convertidor paral·lel o flash és el convertidor més ràpid. És a dir és el
convertidor que en un temps més ràpid ens fabrica un codi per a una tensió contínua a
l’entrada. Aquest temps s’anomena temps de conversió del convertidor. La figura 5.17
il·lustra el principi de funcionament d’un convertidor flash de 2 bits.
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Fig. 5.17 ADC de 2 bits tipus flash

Per a x(t) = 0 les tres sortides a, b i c dels comparadors són zero. Tal com anem
augmentant la tensió x(t), anem generant a l’entrada de les portes lògiques els codis 100,
110 i 111. El circuit de portes, anomenat codificador, tradueix els quatre estats possibles
a un codi de 2 bits.
De tots els tipus de convertidors, és el que té un temps de resposta més curt (més
petit d’1 s), però per raons tecnològiques, està limitat a convertidors de 8 bits.

6. 2. 2 Convertidor d’aproximacions successives
Un convertidor d’aproximacions subministra un codi de sortida d’n bits en un
temps de conversió d’n cicles de rellotge. Aquest codi s’aconsegueix fent comparacions
successives entre el senyal d’entrada x(t) i la sortida d’un convertidor DAC. Vegeu la
figura 5.18.

Fig. 5.18 ADC d’aproximacions
successives d’n bits

El primer que fa el circuit és carregar el registre d’aproximacions amb un codi
que es correspon amb la meitat de l’escala (100...0). I, si l’entrada x(t) està per sobre,
posa el bit MSB a ‘1’, sinó, el posa a ‘0’.
Treu aquest nou codi pel DAC i torna a comparar amb l’entrada x(t). Si l’entrada
està per sobre, el bit MSB –1 es posa a ‘1’, sinó a ‘0’. Torna a treure el codi pel DAC i
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actua de la mateixa manera amb el bit MSB – 2. I continua fent la mateixa operació per
a cada bit del registre d’aproximacions, fins a arribar al bit MSB – n.
Aquest tipus de convertidor és relativament econòmic i amb un temps de
conversió entre 1 s i 50 s, amb 8 i 12 bits de precisió.

6. 2. 3 Convertidor de doble rampa
El convertidor de doble rampa fa servir la càrrega i descàrrega d’un
condensador. Primer, connecta la tensió x(t) a mesurar al condensador i, després,
connecta una tensió Vref al mateix condensador. Aquestes tensions actuen sobre la
rampa d’un integrador, fent actuar o no un comptador. El nombre de polsos del
comptador ens dóna una mesura digital de x(t). L’esquema elèctric d’aquest convertidor
el podeu veure a la figura 5.19.

Fig. 5.19 Convertidor de doble rampa

Al començament, el condensador està descarregat i el comptador a zero.
L’interruptor S1 està connectat al punt A de la figura 5.19 i el condensador es carrega
epl senyal x(t), seguint:
v0  

1 t
x(t )
i dt  
t

0
C
RC

Com que la tensió v0 és sempre negativa, el comptador, a cada impuls de rellotge
es va omplint fins a arribar a activar el bit MSB del registre, un rellotge o clock després
el contingut del registre és 100...0. Observeu que el registre queda inicialitzat amb tots
els bits a zero menys el bit MSB que val ‘1’, en el temps T1. L’activació d’aquest bit fa
que l’interruptor S1 connecti el punt B a la resistència R. Aleshores, el condensador es
carrega amb la tensió Vref. El comptador continua comptant fins que v0 és igual a zero,
moment en què es bloqueja la porta P1, aturant el comptador en el temps T2. Així, el
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temps T1 necessari per omplir el registre la primera vegada és T1 = 2N TC. A la figura
5.19 es compleix:
Vref
x(t )
T1 
(T2  T1 )
RC
RC
Aïllant T2 – T1:
T2  T1 

x(t ) N
2 TC
Vref

Si a l’instant T2, el comptador marca  polsos, tenim:
T2  T1   TC 

x(t ) N
2 TC
Vref

Si escollim una tensió de referència de 2N, el nombre  de polsos del comptador
ens diu la tensió d’entrada x(t).

  x(t )
Aquesta tècnica és molt precisa i les seves mesures són molt estables. Els
desavantatges són, però, que és lenta, amb temps de conversió de mil·lisegons, i cara.
S’aplica als voltímetres i amperímetres digitals.

7 Sistemes electrònics digitals pràctics

En aquesta secció, estudiarem el mesurador de freqüència digital o
freqüencímetre (base del mesurador de la velocitat) i el mesurador d’ampers per hora,
(per mesurar l’estat de càrrega real d’una bateria). Aquests circuits electrònics ens
serviran per aclarir els conceptes vistos en aquest mateix tema.
El mesurador de freqüència és un instrument que té com a missió subministrar
una mesura directa de la freqüència, nombre de cicles per segon, d’un senyal que en
principi varia en forma de polsos. El mesurador de la velocitat del vent té molta
aplicació a la marina i es basa en la teoria del mesurador de freqüència. La figura 5.20
mostra el diagrama de blocs funcional d’aquest mesurador.
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Fig. 5.20 Esquema de blocs d’un mesurador de freqüència digital

El seu funcionament, que tot seguit passem a detallar per passos, és molt senzill i
ens introdueix al funcionament d’un circuit digital relativament complicat :
1) hem de tenir un senyal que generi intervals de temps d’1 segon;
2) un rellotge de freqüència molt alta que ens controla tot el procés, per exemple
33 MHz;
3) la porta AND permet el pas de la freqüència del senyal d’entrada fin durant un temps
de 1 segon. En el cas del dibuix, deixa passar només quatre polsos en 1 segon;
4) quan el rellotge d’1 segon passa a un valor alt queda emmagatzemat en el biestable
tipus D que té la sortida Q connectada a l’entrada RESET del comptador. Aquest
ordre de reset o inicialització posa a zero el registre del comptador. Tot això de
supòsit que el senyal de RESET només s’activa en el canvi de nivell lògic ‘0’  ‘1’;
5) la sortida de la porta AND està directament connectada a l’entrada de rellotge del
comptador. Això fa que el comptador compti els polsos que hi ha en 1 segon i el seu
valor roman al registre del comptador quan el senyal CK=0;
6) el contingut del registre del comptador surt cap a un display que pot ser tipus set
segments o cristall líquid. El resultat final és que el display dóna el nombre de
polsos en un segon, és a dir, la freqüència:
7) saltem al punt 4.
Per tal que aquest esquema funcioni correctament, és necessari que el retard que
introdueix la porta AND sigui més gran que el que introdueix el biestable, cosa que es
compleix fàcilment a la pràctica.
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El mateix principi, utilitzat per mesurar freqüència es pot fer servir per a un
mesurador del mòdul de la velocitat del vent, que dóna la mesura en nusos (knots). El
knot és una mesura de velocitat i està relacionada amb el sistema mètric per:

1 knot  0,514444 m/s
Així, el sensor de velocitat, format per unes cassoles que es mouen per l’acció
del vent, fa girar un eix que travessa un disc pla que cada cop que fa una volta sencera
envia un pols, vegeu la figura 5.21.

Fig.5.21 Generació d’1 pols/volta per mesurar la velocitat del vent

Aquests polsos (senyal fin de la figura 5.20), s’apliquen a un circuit que mesura
polsos per segon. El circuit electrònic necessari per mesurar els polsos és el mateix que
el del mesurador de freqüència exposat, però amb algunes diferències. La principal és
que el nombre de polsos rebuts està relacionat amb la velocitat del vent, amb una gràfica
semblant a la de la figura 5.22 ((2π/60) ω (rpm) × R (m) = v(m/s)).

Fig. 5.22 Nombre de polsos per minut r, polsos subministrats pel sensor en funció de la velocitat del vent
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Per tenir-ho en compte hem de mesurar, en cada moment, la velocitat del vent r,
en revolucions per minut (rpm.), en funció de les voltes que fa el disc, i aplicar un factor
específic. De la figura 5.23 deduïm:
Δr
3.000 - 1.000 2.000
= tag α =
=
= 500
Δv
6- 2
4
Com que la línia recta passa pel punt (0, 0) (y-b= m(x-a)) és:
r - 0 = tag α ( v - 0)

;

v=

1
r = 2 ×10-3 r
500

És a dir, la mesura feta en cada moment pel mesurador de freqüència en rpm, per
a tenir la mesura en nusos (knots) s’ha de multiplicar per un factor, que en el cas
proposat és 2  10-3.
La modificació del mesurador de freqüència per tenir en compte aquest factor es
pot fer amb un microcontrolador. Un microcontrolador és un circuit integrat per fer
aplicacions petites de control, utilitzant ordinadors. Un microcontrolador porta integrat,
en un mateix xip, perifèrics com ara comptadors i convertidors, memòria i una CPU que
controla tot el procés. El de la figura 5.23 porta integrat en un mateix xip una porta
AND, dos comptadors i una CPU.

Fig. 5.23 Mesurador de freqüència preparat per mesurar velocitats del vent

El comptador 2 genera les marques d’1 segon. Aquest registre té n bits, el seu
nombre de bits es pot calcular pel temps que triga a omplir-se aquest registre en un
temps d’un segon a una freqüència de rellotge de 33 MHz.
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(2 n  1)

1
1 s
33 10 6

;

n  25 bits

Quan arribem a posar a ‘1’ el bit nombre 25 (1 segon), la sortida overflow del
comptador 2 també es posa a ‘1’ i, després, la CPU llegeix el comptador 1 i el posa a
zero, i va repetint el procés.
La CPU li pot dir al comptador 2 que compti cap amunt o cap avall. Aquesta
propietat és de gran utilitat per saber, de forma digital, l’orientació d’antenes i la
direcció per a on bufa el vent. Aneu a l’apartat 8.1 del tema 8 d’aquesta mateixa obra.
El mesurador d’ampers per hora és l’altre circuit digital que estudiarem.
Sabem que els ampers  hora que subministra una bateria són una mesura dels
coulombs que subministra a la càrrega en una hora. En essència, és un comptador que
va incrementant el seu contingut proporcionalment al temps i al corrent Aneu a
l’apartat 2 del tema 7 d’aquesta mateixa obra.
A la figura 5.24, podeu veure un esquema d’un mesurador dels A  h
subministrats per un carregador de bateries a una bateria. L’element bàsic d’aquest
sistema és un microprocessador que va agafant mostres de corrent de forma periòdica i
les multiplica pel períodes de temps de la mesura i va acumulant aquests productes.

Fig. 5.24 Esquema de blocs d’un mesurador digital d’ampers  hora

El microprocessador, es programa perquè vagi llegint cada cert temps determinat
el corrent que passa per la resistència R1. Després multiplica aquest corrent instantani
per l’interval de temps i va acumulant els productes. El resultat final són els ampers per
hora que subministrem. Per centrar idees, si agafem mostres cada hora i treballem
3 hores, hem llegit 1A, 4A i 2A per a cada període d’una hora. Els ampers  hora
acumulats que tindrem són: 1A  1h + 4A  1h + 2A  1h = 7 Ah acumulats.
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Trobeu la taula de veritat d’una porta AND de 2 entrades.
Es pot connectar un circuit integrat fet amb tecnologia 74LS amb un fet amb
tecnologia CMOS directament? Justifiqueu-ho. (mireu Taula I del tema 5, no
compleix v0H > viH)
Volem que una variable valgui ‘1’ només durant 5 segons. Quin circuit fareu
servir? (monostable)
En el mateix problema de P3 quant ha de valer la resistència si el condensador és
de 45 F. (100 k amb LM555, T = 1,1 R3C)
Dibuixeu la tensió en dent de serra de la base de temps d’un radar que va de 0
fins a 10 V en un temps de 60 μS.
En un convertidor A/D, la tensió a l’entrada pot variar entre 0 i 10 V i el codi
que subministra per a cada mostra és de 8 bits. Quina és la precisió de cada
mostra? (precisió = 10 V/28 = 0,039 V = 39 mV és el salt entre mostres).
Expliqueu com funciona un mesurador electrònic de la velocitat del vent.
Expliqueu com funciona un mesurador electrònic d’ampers  hora.
En un circuit oscil·lador astable, construït amb un circuit integrat LM 555, es vol
afegir un díode LED a la sortida OUT perquè faci pampallugues a la freqüència
d’oscil·lació. a) Poseu l’esquema de connexió del díode LED; b) Calculeu el
valor R de la resistència limitadora del corrent pel díode LED. La impedància de
sortida de la sortida OUT és de 25 Ω.

.
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6 Electrònica de potència

1 Introducció

En aquest tema fem un estudi de la part de l’electrònica, electrònica de potència,
que controla la conversió d’energia elèctrica amb unes característiques amb energia
elèctrica amb unes altres característiques, aplicat a un vaixell. Analitzarem els circuits
utilitzats per a l’emmagatzematge i subministrament de l’electricitat i circuits
electrònics relacionats en l’accionament i control de motors elèctrics.
Un cop definida l’electrònica de potència, fem un estudi dels principis bàsics
dels convertidors corrent altern/corrent continu, en anglès AC/DC, que s’apliquen per
obtenir una potència de corrent continu d’una font de potència de corrent altern. En un
vaixell, s’utilitzen per carregar bateries des de la xarxa elèctrica quan la nau està en un
port, o des d’un generador o grup electrogen, quan es navega.
També posem els principis de les fonts d’alimentació commutades que es fan
servir en convertidors corrent continu/corrent continu, en anglès DC/DC. Així mateix,
expliquem el funcionament electrònic dels variadors de freqüència i la seva funció com
a elements necessaris per arrancar motors elèctrics i augmentar-ne el parell. Aquest
tipus de convertidors també es coneixen per les seves sigles en anglès com convertidors
AC/AC. Acabem amb l’estudi dels convertidors de corrent continu/corrent altern, en
anglès DC/AC, que s’apliquen per generar els 220 volts eficaços, distribuïts per tot el
vaixell.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

descriure el regulador, lineal o commutat;
entendre la funció d’un regulador quan varia el corrent o el voltatge a la càrrega;
identificar les parts d’un convertidor AC/DC;
entendre el funcionament d’un convertidor AC/DC;
entendre perquè serveix un variador de freqüència o convertidor AC/AC;
calcular de la secció del fil de coure quan li passa un corrent determinat.
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2 L’electrònica de potència en un vaixell

L’electrònica de potència [11] és la part de l’electrònica que estudia la
transformació de l’energia elèctrica que té unes determinades característiques, en una
altra energia elèctrica amb unes altres característiques. L’energia elèctrica es troba a la
natura en forma d’energia elèctrica en corrent continu, DC Direct Current, i corrent
altern, AC Alternating Current, AC. Hi ha quatre possibles transformacions d’energia
elèctrica d’unes característiques en energia elèctrica d’unes altres característiques:
AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC.
En un vaixell s’utilitzen les quatre formes de conversió de l’energia elèctrica en
energia elèctrica: el generador de corrent altern, l’adaptador de generadors a la bateria,
el convertidor de corrent continu a corrent altern i el de corrent altern a corrent continu.
A la figura 6.1 podeu veure com es relacionen aquestes formes de conversió
entre elles. Podeu veura que hi ha una transformació d’energia elèctrica AC en energia
DC (AC/DC) i al contrari (DC/AC). També hi ha conversió DC/DC per adaptar les
diferents fonts d’energia (placa solar, molí de vent i cèl·lula de combústible) a la
bateria. Finalment en algunes aplicacions especials, vaixells trencaglaç i remolcadors,
s’utilitza la concersió AC/AC.

Fig. 6.1 Electrònica de potència que hi ha en un vaixell, l’afegit és per un Remolcador o un Trencaglaç.

En un vaixell petit, l’alternador/generador són les màquines elèctriques
encarregades de carregar les bateries i són moguts per un motor d’explosió, alimentat
amb fuel, que fa girar l’hèlix o amb un motor específic pel cas del generador.
Normalment, el grup electrogen es fa servir només quan la bateria està descarregada
perquè fa molt soroll i contamina molt l’aire a bord. A més, si tenim una nevera que
s’engega cada 20 minuts, es poden provocar avaries en el motor de l’alternador pel fet
d’engegar i aturar massa sovint el motor.
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Noteu que, en un vaixell gran, la bateria perd la seva importància i l’energia de
220 volts és subministrada totalment pel motor que fa moure l’hèlix i que també fa
moure l’alternador. Aquí sí que hi pot haver un generador de senyal altern format per un
grup electrogen i mogut per un motor tèrmic, doncs el grup electrogen es posa en una
cabina només per a ell.
En un vaixell gran, les bateries es fan servir per a emergències i per arrancar
motors d’explosió, encara que, per arrancar un motor que mou l’hèlix d’un vaixell gran,
primer fem arrancar un motor d’explosió més petit amb bateries i aquest es fa servir per
arrancar el motor gran que mou l’hèlix.

3 Convertidor corrent altern a corrent continu, el regulador lineal de tensió

En aquest apartat analitzarem un circuit electrònic anomenat convertidor corrent
altern a corrent continu, conegut per les inicials en anglès altern current/direct current o
AC/DC [11]. També anomenat circuit estabilitzador o regulador de tensió. Els
reguladors de tensió també reben el nom de fonts lineals i fonts commutades.
Bàsicament, un regulador és un circuit electrònic que subministra una tensió constant a
una càrrega.
De circuits reguladors n’hi ha de lineals i de commutats. Els reguladors lineals
són més senzills de construir que els reguladors commutats i funcionen amb senyals
continus, però tenen un rendiment de conversió molt baix i s’escalfen molt. En canvi,
els reguladors commutats tenen un rendiment de conversió molt bo, però radien molt.
L’esquema d’un convertidor AC/DC és de la figura 6.2 (a) i consta d’un
transformador reductor per rebaixar la tensió que subministra la xarxa elèctrica, un pont
rectificador, un filtre més un regulador o convertidor DC/DC:

Fig. 6.2 Diagrama de blocs d’un convertidor AC/DC lineal i senyals més rellevants

Observeu, a la figura 6.2 (b), que com ja vàrem veure quan vam estudiar el pont
rectificador, la tensió a la seva sortida VC és bastant variable i té forma de dent de serra.
Per no tenir aquest inconvenient, s’afegeix un circuit anomenat regulador, que té per
funció subministrar una tensió VL fixa a la resistència de càrrega RL, vegeu la figura 6.2
(c), independent de les variacions de la tensió a l’entrada i per tot el marge de variació
de la resistència RL. Els reguladors són convertidors direct current/direct current o
DC/DC.
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3.1 Regulador lineal

La principal característica dels reguladors lineals és la seva senzillesa i el baix
rendiment de conversió, que és de l’ordre del 50%. El rendiment de conversió és la
relació entre la potència útil a la càrrega i la potència lliurada al sistema. Per aquesta
raó, els reguladors lineals s’escalfen molt.
Tot seguit, estudiarem un regulador de tensió sèrie fet amb el transistor 2N2222,
l’amplificador operacional A747, un díode Zener de 2 volts i la tensió del condensador
VC, que varia entre 10 V i 8 V. A la figura 6.3, podeu veure un esquema d’un circuit
d’un regulador lineal i la variació dels seus senyals més característics.
El regulador lineal és un convertidor DC/DC que sempre reduceix el voltatge.
En aquest tipus de regulador tots els senyals tenen una variació contínua en el temps,
vegeu la figura 6.3 (b).

Fig. 6.3 (a) Exemple d’un regulador lineal sèrie per a una RL=100, i (b) evolució temporal dels principals senyals.

La tensió a la resistència de càrrega es llegeix en el divisor format per R1 i R2.
Els valors de les resistències R1 i R2 s’han calculat de forma que el corrent que passa per
elles és molt més petit que els 30mA que passen per RL. Per facilitar l’anàlisi, tampoc
tindrem en compte el corrent d’entrada de l’amplificador operacional, perquè és molt
petit. Així, la tensió a l’entrada inversora (v-) de l’amplificador operacional, tenint en
compte la fracció de la tensió  = R2/(R1 + R2) fixada pel divisor format per les
resistències R1 i R2, és:
v 

R2
vL
R1  R2

A l’entrada no inversora (v+) hi tenim connectada la tensió Vref i, com que en un
amplificador operacional ideal, funcionant en règim lineal, la tensió a l’entrada
inversora (-) segueix la tensió a l’entrada no inversora, podem posar:
v  v

139

6 Electrònica de potència

Vref 

vL 

R2
vL
R1  R2

R
R1  R2
VRe f  (1  1 )VRe f
R2
R2

(1)

Veiem que la tensió de sortida és fixa i no depèn de cap tensió, només depèn del
valor de les resistències R1 i R2. La resistència del díode Zener s’ha calculat perquè el
díode pugui subministrar 2 volts per tot el marge de tensions d’entrada VC.
Ara suposem que la tensió a la sortida varia perquè la resistència RL ha, per
exemple, pujat. La reacció del circuit és actuar sobre l’amplificador operacional,
v0=A(Vref -  vL), fent que v0 baixi. Com que la tensió v0 ataca la base de Q1, fent
minvar la tensió de base es fa baixar el corrent de base i, per tant, baixa el corrent de
col·lector. Aquest fet fa baixar la tensió vL, anul·lant l’efecte.
Si el que passa és que la tensió a l’entrada (VC) del regulador baixa, es compleix
la fórmula (1). Per tant, la baixada de tensió a VC la compensa la tensió vCE del
transistor 2N2222.

3.2 Regulador commutat reductor de tensió

Els reguladors commutats també coneguts com a fonts commutades [5], són un
tipus de convertidor DC/DC que tenen un rendiment de conversió molt alt (97%). És a
dir, en el procés de regulació gairebé no es perd energia en forma de calor.
Una altra caracterísitica molt important dels reguladors commutats és seu pes és
molt més petit que el pes d’un regulador lineal de característiques elèctriques
equivalents, doncs treballen a freqúències molt més altes ( 100 kHz) que els reguladors
lineals (50 Hz). Aleshores per a una inductància L treballant en un circuit commutat o
en un circuit lineal, a igualtat d’impedància inductiva |ZL| = L  =2πLf, si la freqüència
de treball augmenta la inductància L disminueix. Sí necessitem una L inductància més
petita, fa que el bobinat tingui menys voltes de fil de coure per tenir la mateixa
inductància, i per tant el conjunt pesa menys. Recordeu que de l’aplicació de la llei de
Lenz sabem que la inductància L és proporcional al nombre d’espires N (e = -NdΦ/dt =
-NdBS/dt = -NSk di/dt = Ldi/dt). A més la secció tranversal d’un transformador és
inversament proporcional a la freqüència aplicada, a l’augmentar la freqüència de
commutació dels interruptors el transformador resulta més petit i lleuger [De Graeme
Bibliografia Addicional]. En un transformador i en general en una bobina, podem tenir
el mateix flux reduint la secció sí augmentem la freqüència. Teingueu en compte que
Bmàx = Vrms × 108/4,44 × N × AC × f, a on AC està en cm2, N en voltes, f en Hz, Vrms en
volts i Bmàx en Gauss, per arribar hi recordeu que 1Tesla (T)= 104Gauss (G) i
1m2 = 104 cm2. Per tant Bmàx(T) = Vrms × 104/4,44 × N × AC (cm2)× f i finalment
Bmàx(G) = Vrms × 108/4,44 × N × AC (cm2)× f.
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Exemples de fonts amb reguladors commutats són: les alimentacions dels
ordinadors personals, l’alimentació dels satèl·lits, la dels televisors, entre d’altres. La
freqüències a que es fan treballar es troba entre 10 kHz i uns 100 kHz.
La regulació del voltatge a la sortida s’aconsegueix fent treballar als transistors
del regulador en commutació, és a dir, entre tall i saturació.
Per fer funcionar un circuit a aquestes freqüències relativament altes i a altes
potències, es fan servir components específics per a aquestes condicions. Bàsicament
aquests components són: inductàncies amb nuclis de ferrita, condensadors especials i
transistors de potència preparats per funcionar com a interruptors amb poques pèrdues.
A tall d’exemple, mostrem el circuit regulador sèrie commutat reductor o
step down, que està format per una inductància L, un transistor MOSFET Q1 fent
d’interruptor i un díode recuperador D. El transistor Q1 actua d’interruptor. A la figura
6.4 (a), podeu veure un circuit step down que redueix i regula un voltatge d’entrada.

Fig. 6.4 Regulador commutat step down o reductor, a on vD és la tensió de conducció del díode.

L’estabilització de la tensió de sortida vL s’aconsegueix variant el temps en què
el transistor Q1 està ON o OFF. Recordeu que la tensió en una inductància està lligada
amb el corrent per:
vL

di
dt

Suposant que el transistor és un commutador ideal, quan Q1 és ON (conduint)
VDS = 0 V. Agafant l’origen en el punt A de la figura 6.4 (b) i tenint en compte que
VBobina = VC - VL, el corrent per la inductància en el temps t = TON va de d’un valor IL1 a
IL2 i podeu posar:
IL 2
1 TON
1 TON
VBobina di   (VC  VL ) dt   di

0
0
I
L1
L
L
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I L 

(VC  VL )
TON
L

Durant la resta del temps t = T - TON, el transistor Ql està OFF (tallat), la
inductància descarrega el corrent de pic de la inductància (en el moment de la
commutació) per RL i el díode D, i el corrent per la inductància va des d’IL2 a IL2.
Agafant l’origen en el punt B de la figura 6.4 (b) i tenint en compte que VBobina =
VL - VD podeu posar:
I L1
1 T
(VL  v D ) dt   di

IL2
L TON

I D 

(VL  vD ) (T  TON )
L

Perquè el circuit funcioni de manera continua, el corrent subministrat a la
inductància pel circuit (càrrega de la inductància) ha de ser igual al corrent que
subministra la inductància al circuit (descàrrega de la inductància), el salt ha de ser igual
en els dos casos, doncs guanyen i perden la mateixa energia ½ L ∆IL2 (P = VI= dW/dt i
V = L dI/dt, aleshores LdI/dt I = dW/dt i W = L∫IdI = ½ L∆ IL2):
I L 2 - I L1 |ON = I L 2 - I L1 |OFF

I, com que VL ›› vD, queda:
(VC  VL ) TON  VL (T  TON )
VL 

TON
VC
T

Veiem que el voltatge a la sortida VL es pot mantenir constant, variant la relació
de TON a T, també anomenat cicle de treball o duty cycle. Així, si augmentem VC i
variem la relació de TON a T, la tensió VL a la sortida es pot mantenir constant.
A la figura 6.4 (b), podeu veure l’evolució en funció del temps dels principals
senyals que intervenen en un regulador commutat step down. Noteu que els senyals
tenen una variació discontínua.

3.3 Regulador commutat multiplicador de tensió

Pot interessar en algun cas obtenir una tensió contínua més alta que la tensió
contínua original amb rendiments de conversió alts (del 97%), això s’aconsegueix
fàcilment amb un regulador commutat o convertidor DC/DC que fa servir un
transformador.
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A la figura 6.5 (a), podeu veure un circuit d’una font d’alimentació commutada
molt senzilla, que puja la tensió, feta amb dos transistors MOSFET Q1 i Q2, un
transformador i dos díodes. Els dos transistors Q1 i Q2 actuen com a interruptors en
contrafase.
Quan Q1 està ON, Q2 està OFF i, a l’inrevés, quan Q1 està OFF Q2 està ON.
Encara que com veurem més endavant poden està ON tots dos alhora quan variem la
durada del pols. Per fer l’estudi, suposarem que la tensió de saturació del transistor i la
tensió de conducció del díode són zero (VDS (ON) = VD = 0). Aquest circuit també es
coneix amb el nom de convertidor Push-Pull.

Fig. 6.5 (a) Regulador commutat Push-Pull i (b) senyals del circuit funcionant

De l’anàlisi de l’evolució temporal dels senyals de la figura 6.5 (b), també
conegut com a cronograma, podem dir que la tensió en el punt A respecte al punt C, està
en fase amb la tensió en el col·lector de Q1 i pot tenir els valors de 0 V i VC n2/n1 volts.
Així mateix, la tensió en el punt B del secundari del transformador està en fase amb la
tensió en el col·lector Q2 i varia amb els mateixos valors, però desfasats 180º. Això és
així perquè, per construcció del transformador, el sentit de les voltes del primari quan
condueix Q1 o quan condueix Q2 són contraposats.
Quan condueix Q1, el primari del transformador està format per un primari amb
n1 voltes, perquè l’altre meitat n1 està a l’aire i un secundari amb n2 voltes. Com que
volem augmentar la tensió a la sortida, el secundari, n2 té més voltes. Per tant la tensió
entre A i B serà més gran que la tensió d’alimentació a l’entrada. Analitzant la figura
6.5 (a) posem:
V AB V AC  VCB
És a dir, suposant que el transformador és simètric, les tensions en el secundari
respecte al punt C, són iguals però de signes oposats:
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VAC = - VBC
Per centrar idees, suposem que tenim una bateria de 12 V que alimenta un
sistema que funciona a 48 V. Necessitem un transformador que subministri entre els
punts A i C una tensió de 48 V. Aleshores, la relació de transformació és de 48/12 = 4.
Per a cada volta de primari, n’hi ha quatre al secundari. En aquest cas, les tensions que
veurem des dels punts A i B respecte al punt C són de + 48 V i – 48 V, aquesta última
tensió és la que causa que el díode D2 estigui tallat.
El voltage en el drenador de Q1 està en fase amb el voltage del punt A, vegeu la
figura 6.5 (b). El corrent de conducció de D1 va cap a la resistència de càrrega RL i
genera voltatge VRL, D1. Aleshores, si tenim en compte la teoria bàsica del transformador
i que el temps de conducció és TON o τ, el valor mig del voltage a RL quan pot conduir
D1, mireu la figura 6.5 (b), és:
VR L ,D1 = VC ×

τ
n
2τ n
× 2 = VC × × 2
T / 2 n1
T n1

Tot seguit, tallem Q1 i fem conduir Q2. Ara, el primari del transformador està
format també per n1 voltes i el secundari per n2 voltes, però el voltatge de secundari és
invers respecte de quan condueix Q1. En aquest moment, la tensió s’ha invertit, és a dir,
el positiu de la tensió està en el punt B. El valor mig de voltatge VRL, D2 quan condueix
D2 i per un temps de conducció TON o τ també val:
VR L ,D2 = VC ×

2 τ n2
×
T n1

El díode D1 es tallat perquè també es compleix:
VBC = - VAC
El voltatge en el drenador de Q2 està en fase amb la tensió del punt B, vegeu la
figura 6.5 (b). Finalment, el senyal resultant VL es troba amb la suma dels senyals
VRL, D1 i VRL, D2 de la figura 6.5 (b). Com que el voltatge de sortida VL, es funció del
producte VC × 2τ/T × n2/n1, si hi ha una variació del el voltatge de sortida VC. L’efecte
de la regulació de VC s’obté variant τ en sentit contrari.

4 Sistema electrònic per carregar bateries

Per carregar bateries es fan servir dos tipus de circuits, també anomenats
carregadors. Hi ha carregadors que carreguen a voltatge constant i n’hi ha que apliquen
el mètode de les tres fases. A l’apèndix podeu veure l’estudi d’un circuit integrat
dissenyat per fer carregadors de bateries que funcionen pel mètode de les tres fases.
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Per aplicar el mètode de carregar una bateria a voltatge constant, es fa servir un
circuit regulador de voltatge que té la mateixa estructura de la figura 6.2. Bàsicament,
aquest mètode aplica un generador de voltatge constant als terminals de la bateria.
El circuit utilitzat per carregar una bateria pel mètode de les tres fases, té la
mateixa estructura de la figura 6.2, però en comptes de tenir un regulador de voltatge té
un circuit integrat, capaç de generar els senyals necessaris del mètode de les tres fases
de càrrega de bateries.

5 Convertidor corrent continu a corrent altern

En aquest apartat analitzarem un circuit electrònic anomenat convertidor corrent
continu a corrent altern, també conegut per les inicials angleses DC/AC [11]. Uns altres
noms dels convertidors DC/AC són els d’inversor o ondulador. Normalment, el senyal
altern generat és un voltatge sinusoïdal de 220 volts eficaços a una freqüència de 50 Hz.
El circuit inversor té com a finalitat passar l’energia que està emmagatzemada en
forma de corrent continu a corrent altern. En un vaixell, està associat a energia elèctrica
emmagatzemada en una bateria, que es pot tornar a l’usuari en forma de corrent altern.
La seva utilitat es veu si volem fer funcionar un motor asíncron amb una bateria.
Tot seguit, veurem el funcionament de l’inversor en pont o en H, que és un dels
més utilitzats. L’esquema bàsic del circuit del convertidor DC/AC en pont, fet amb
interruptors MOSFET és el de la figura 6.6. A la mateixa figura, veiem una seqüència
de senyals de control de les portes S1 i S4, S2 i S3 i el senyal de sortida que varia entre
+Vb i –Vb.

Fig. 6.6 Inversor en pont

Perquè el circuit de la figura 6.6 pugui generar un senyal altern, hem de fer
commutar els transistors en grups de dos, S1, S4 i S2, S3. Aleshores, voltatge de sortida
V0 oscil·la entre +Vb i –Vb. Per tenir a la sortida un voltatge sinusoïdal, hem de posar un
filtre pas baix entre l’ondulador i la càrrega ZL que només deixi passar el component
fonamental del voltatge altern de V0. Recordeu que un senyal periòdic com el V0 es pot
desenvolupar en una sèrie de funcions sinusoïdals d’amplituds decreixents (Fourier). A
la figura 6.7, podeu veure un esquema senzill d’un filtre pas baix fet amb una
inductància i un condensador per separar el l’harmònic fonamental (50 Hz).
Fig. 6.7 Filtre pas baix LC
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Per calcular els components del filtre LC, que separi el fonamental dels altres
harmònics es fan servir fórmules clàssiques de disseny de filtres LC [13]. A la taula I
podeu i per un valor de 0 = 23/2frebuig, podeu veure aquestes fórmules
Taula I
Fórmules pel càlcul dels components del filtre LC
L
2

C

R0

1
1
2 0 R0

0

Noteu que els valors dels components que resulten per rebutjar els harmònics
des del segon harmònic, són molt grans
Sí a més, volem tenir 220 Vef a la sortida, el voltatge Vb que subministra la
bateria ha de ser igual a 220  2 = 311,12 volts de pic. Tot això suposant que el filtre
que hem de posar entre inversor i la càrrega no provoca caiguda de voltatge. En aquest
cas el voltatge Vb ha de ser més gran. Els onduladors pràctics duen un transformador
elevador de voltatge posat entre el filtre i la sortida del pont d’interruptors.
A la figura 6.8 podeu veure un esquema complet d’un inversor amb
transformador que alimenta un motor elèctric des d’una bateria de 48 volts.

Fig. 6.8 Inversor amb sortida per a transformador més filtre.

A la sortida del filtre pas baix LC tenim un senyal sinusoïdal molt semblant a la
de la xarxa elèctrica comercial, necessari per a equips sensibles. A la figura 6.9 podeu
veure el senyal sinusoïdal generat després del filtre LC.
Fig. 6.9 Ona sinusoïdal generada
per un inversor
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Quan un inversor fa la conversió de senyal continu a senyal altern perd una
petita quantitat d’energia en calor. Per quantificar aquesta pèrdua definim el rendiment
com la relació de l’energia que obtenim dividida per l’energia que hi posem. Aquest
rendiment en inversors moderns és del 92% [15, 16]. Això vol dir que es gasta un 8%
d’energia per obtenir el voltatge de 220 volts eficaços i 50 Hz. A la figura 6.10 podeu
veure el rendiment en funció de la potència que traiem a la sortida d’un inversor típic.

Fig. 6.10 Rendiment d’un ondulador
genèric en funció de la potència
subministrada a la càrrega.

El fet de conèixer les pèrdues dels inversors fa que sigui més senzill calcular la
capacitat de la bateria que necessitem quan l’ondulador alimenta una càrrega en alterna.
Aquest és el cas d’un ondulador que alimenta un microones, una cuina, una nevera, etc.
Encara que a un inversor pràcticament s’hi pot connectar qualsevol càrrega, hi
ha algunes excepcions en les quals s’ha d’alimentar l’ondulador un temps llarg:
aplicacions com l’aire condicionat o la nevera. Per aquestes aplicacions de llarga durada
és millor engegar el generador.
Exemple:
Calculeu la capacitat subministrada per una bateria de 12 volts
que alimenta un convertidor DC/AC de 92% de rendiment per donar
servei a una cafetera elèctrica de 850 watts de consum que funciona
5 minuts.
A l’entrada de l’inversor tenim:
1,08  850 = 918 watts
Atès que la bateria de 12 volts ha de donar:
I = 918/12 = 76,5 ampers
La capacitat durant 5 minuts és de:
76,5  5 min  1 h/60 min = 6,375 A  h
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Exemple:
Es pot alimentar un forn de microones de 850 watts de
consum durant 5 minuts amb un inversor?
La resposta és afirmativa. Es pot alimentar un forn microones
amb un inversor sempre que la bateria pugui subministrar les
càrregues (en el nostre cas 6,375 A  h) i l’inversor tingui prou
potència per fer funcionar el microones.
Un motor de 850 watts a 220 volts necessita un inversor de
potencia > 850 watts.

5. 1 Convertidor amb modulació d’ample de pols

El convertidor de DC/AC amb modulació d’ample de polsos, també conegut
com Pulse Width Modulation (PWM) [11], és un tipus d’ondulador que fa servir
aquesta modulació per reduir la mida del filtre. La modulació fa variar l’ample dels
polsos en funció d’una sinusoide (freqüència moduladora fm) que, quan després la
recuperem, ens permet reduir el filtre final necessari. Els senyals que genera el circuit
modulador exciten les portes S1, S4 i S2, S3 dels MOSFET de l’inversor en pont de la
figura 6.6.
A la figura 6.11 (a) per engegar un motor, podeu veure l’estructura d’un filtre
LC sense cap tipus de modulació, de difícil disseny. A la figura 6. 11 (b) per engegar el
mateix motor, podeu veure l’estructura d’un filtre RC amb modulació PWM, de fàcil
construcció.
Fig. 6.11 (a) Motor alimentat per un
inversor sense modular més un
filtre LC i (b) motor alimentat
per un inversor modulat en
PWM més un filtre C

Bàsicament, hi ha dues maneres de generar el senyal PWM: amb modulador
delta i amb modulador amb comparador. Ens centrarem en la generació dels senyals
PWM amb modulació amb comparador. El funcionament del modulador de PWM amb
modulació amb comparador és com el del circuit de la figura 6.12, al que li
subministrem el senyal sinusoïdal (VS) i un senyal triangular (VTRI) conegut de
freqüència més alta.
Fig. 6.12 Modulació PWM

Si fem entrar aquests senyals (VS i VTRI) a un amplificador operacional que actua
de comparador, obtindrem els senyals necessaris per generar un senyal quadrat, modulat
en PWM a la sortida de l’inversor. Noteu que, quan el senyal triangular està per sobre
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del sinusoïdal, la sortida V0 és baixa i condueix la branca S3, S2, de manera que el
voltatge de sortida és –Vb. Quan el senyal triangular està per sota del sinusoïdal,
aleshores V0 és alta i condueix la branca S1, S4, i la sortida és +Vb.
A la figura 6.13 teniu la comparació entre el senyal modulador sinusoïdal, el
senyal triangular i el senyal de sortida modulat en PWM. A més, també mostrem
l’espectre del senyal modulat en PWM, que troba la sèrie de Fourier del senyal [11].
Observeu que pel cas de senyal modulat en PWM, per recuperar el senyal
sinusoïdal només hem de posar un filtre pas baix però aquí el primer l’harmònic
(moduladora) i el segon harmònic estan molt separats en freqüència, per aquesta raó el
filtre final que necessitem és molt senzill de construir. En aquest cas, el filtre necessari
és només un condensador en paral·lel amb la càrrega, vegeu la figura 6.11 (b).

Fig. 6.13 (a) i (b) Senyals de la modulació PWM, (c) el seu espectre i (d) el senyal a la sortida del filtre

De l’anàlisi de Fourier del senyal PWM típic veiem que hi ha una freqüència
fonamental i els diferents harmònics a k/T a on k és un sencer i 1/T és la freqüència de
la moduladora fm [13]. La freqüència de la portadora i la moduladora estan relacionades
per mf = fC/fm. Els harmònics per sobre del fonamental fm generen soroll no desitjat que
s’ha d’eliminar. Per això el senyal PWM es fa passar per un Filtre Pas Baix (FPB) que
elimini aquest soroll
Escollint la freqüència del senyal PWM relativament alta, els harmònics es
separen molt de la moduladora fm. Un criteri per escollir la freqüència de la portadora
fC, és que compleixi fC = 5 fm [13].

Exemple
Quan val pel filtre amb condensador C, la freqüència de la
portadora fC per a un senyal modulat en PWM de freqüència de la
moduladora fm = 4kHz? Calculeu el valor del condensador C del
FPB necessari. Quant val l’atenuació del primer hàrmonic?
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Tingueu en compte la resistència R (~ 10 Ω) de sortida de
l’inversor forma un filtre pas baix amb el condensador C.
El criteri pràctic [13] per escollir la freqüència de la portadora
del senyal PWM sense modular és:
f C  5 f m  5  4  20 kHz
La funció de transferència H(j) és
H ( j ) 

1
RC j  1

Pels valors del problema, el punt en què H(jω) cau -3 dB
(20log10 1/(j+1)) a 4 kHz compleix RC= 1/2fm = 39,7 μs. El
condensador C = 39,7 μs/10 = 3,97 μF.
Comproveu que a la figura 6.13 pels valors del problema
mf = 5 i el primer harmònic té una freqüència fC = 5 × 4kHz =
20kHz. Amb aquestes dades podeu calcular l’atenuació d’aquest
hàrmonic.
dB20 kHz  20 log10
 20 log10

1
1  (2 f m RC ) 2
1
1  (2  20  103  10  3,97 10 6 ) 2

 14,13 dB

A la figura 6.14 podeu veure l’efecte del condensador C (τ= RC) sobre el
voltatge del senyal PWM. Noteu el voltatge en el condensador acaba sent sinusoïdal, si
s’ha agafat correctament la constant de temps. Com més alta és la fC menys error tenim.

Fig. 6.14 Efecte del condensador C sobre el senyal de sortida d’un inversor modulat en PWM.
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5. 2 Tipus d’inversors

D’una forma senzilla podem dir que hi ha dos tipus d’inversors: els que
produeixen una sortida d’una ona sinusoïdal pura (true sine wave output) equivalent al
senyal generat per la companyia de la llum) i els que produeixen una sortida de senyal
quadrat (modified sine wave output). Hi ha dues filosofies per produir aquests senyals:
la de la figura 6.15 (a) que es basa en la commutació dels interruptors a freqüència de
línia 50 Hz i, la basada en la commutació dels interruptors a freqüència alta (entre
10 kHz i 1 MHz), figures 6.15 (b) i 6.15 (c). D’aquí surten tres tipus d’inversors: el
Modified Sine, el d’Alta Freqüència i l’Híbrid que també és d’alta freqüència però que
agrupa els polsos cada 10 ms. Noteu que mentre que l’inversor Modified Sine en un
cicle de 20 ms (50 Hz) genera dos polsos, l’inversor d’Alta Freqüència i l’inversor
Híbrid en generen varis.

Fig. 6.15 (a) Inversor Modified Sine, (b) inversor d’Alta Freqüència i (c) inversor Híbrid

L’inversor Modified Sine també se’anomena inversor a Freqüència de Línia
perquè commuta a la freqüència de la xarxa elèctrica (50 Hz a Europa i 60 Hz als USA).
Per generar el senyal estàndard de 220 V alterns, fa servir un inversor tipus pont
amb transformador o una estructura Push – Pull amb transformador. El voltatge final el
subministra el secundari del transformador.
Atès que els MOSFET són commutats alternativament entre ON i OFF, el senyal
produït per aquest inversors és un voltatge digital quadrat amb zones +V, zones –V i
zones amb voltatge zero. El voltatge màxim generat és més petit que la d’un sinus
equivalent, figura 6.15 (a), el senyal es pot variar o regular perquè el senyal quadrat
tingui el mateix valor eficaç que el senyal sinusoïdal de 220 V. Amb un filtre a la
sortida d’un inversor Modified Sine podeu extreure’n el component fonamental que és
una sinusoide.
En aquest tipus de convertidor si la càrrega demana més corrent, el voltatge a la
sortida de l’inversor caurà per l’efecte de la resistència de sortida, la caiguda de voltatge
es pot compensar incrementant el temps en què el senyal de sortida està a + V1 o –V1,
de tal forma que l’inversor Modified Sine mantingui el voltatge eficaç a la seva sortida
variant el cicle de treball.
Per una altra banda, el voltatge de pic no es pot regular i varia amb el voltatge de
la bateria. Per un cas típic de 12V/120 Veficaç, típicament pot anar des de 174 V eficaços
de corrent DC quan la bateria està a 16 V fins a 114 V eficaços quan està a 10,5 V. Per
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aquesta raó els inversors Modified Sine no estan preparats per subministrar potència a
dispositius que necessiten grans voltatges de pic regularment perquè varia segons l’estat
de la bateria, com és el cas dels forns de microones. Tampoc es poden fer servir en
equips electrònics sensibles a la potència de pic com són: temporitzadors, rellotges
digitals, etc.
Un inversor de senyal quadrat pertanyent al grup d’inversors Modified Sine és
l’inversor anomenat de senyal quadrat. L’inversor de senyal quadrat és a freqüència de
línia (50 Hz), manté el senyal a + V durant 10ms i a – V durant els altres 10 ms. En
aquest tipus de convertidor el voltatge de pic és igual al voltatge eficaç i varia
directament amb el voltatge de la bateria i no li podem aplicar cap tipus de regulació.
Aquest inversor té molta distorsió harmònica (50%) i un rendiment de conversió baix
(60%), no és recomanat per alimentar circuits electrònics i pot alimentar motors.
L’inversor d’alta freqüència té la mateixa estructura de commutadors en pont o
en Pu – Pull. Però ara els interruptors commuten a ON i OFF centenars de vegades en
un segon (típicament 16.000 per segon), amb temps dels polsos iguals per a polsos
positius i negatius. També es coneixen com a Pure Sine Inverters i True Sine Inverter
perquè generen senyals sinusoïdals amb un grau de puresa alt.
Atès que la secció transversal d’un transformador és inversament proporcional a
la freqüència aplicada, a l’augmentar la freqüència de commutació dels interruptors el
transformador resulta més petit i lleuger [26].
Els senyals d’alta freqüència generats pel control dels interruptors actuen sobre
l’ample dels polsos, generant un senyal de sortida modulat en PWM. Un dels senyals
més característics és el de la figura 6.14 i 6.15 (b). D’aquest senyal amb un filtre petit
(format per només un condensador) podeu extreure el component fonamental del senyal
(sinusoide). Els convertidor tipus Alta Freqüència no són gaire comuns a la marina.
Els inversors d’Alta Freqüència utilitzen múltiples polsos modulats (amb una
funció sinus) en amplada (PWM) en cada cicle per a crear una ona de sortida sinusoïdal
(True Sine Wave) que no es pot distingir. Per la manera com es genera el senyal de
sortida, el pic de voltatge i la forma del senyal sinusoïdal de sortida no són afectats pels
canvis en el voltatge de la bateria.
L’inversor Híbrid es una barreja dels dos tipus inversors analitzats, doncs fa una
commutació del corrent de la bateria a alta freqüència com l’inversor d’Alta Freqüència,
però canviant cada 10 ms (cada 50Hz), vegeu la figura 6.15 (c). També es coneixen com
a Pure Sine Inverters i True Sine Inverter perquè generen senyals sinusoïdals amb poca
distorsió.
Primer les commutacions d’alta freqüència es fan en el costat positiu del senyal
sinusoïdal i després es fan pel costat negatiu d’aquest senyal. La bateria polsa corrent
cap a la càrrega en una direcció i després en l’altre direcció (rep). Aquest senyal de
sortida es pot regular per mitjà de la modulació PWM dels polsos d’alta freqüència pel
senyal sinusoïdal. El senyal sinusoïdal serà fàcilment recuperat amb un filtre pas baix
fet amb condensador petit.
El fabricant d’inversors Xantrex (www.xantrex.com) és el més important als
USA fabrica inversors Modified Sine (freqüència de línia) i d’Alta Freqüència, mentre
que els fabricants europeus més importants: Matervolt (www.mastervolt,com) i Victron
(www.victron.com) han optat més pels inversors híbrids.
El inversors Modified Sine poden ser reversibles i poden actuar com a
carregadors de bateries, en canvi els d’Alta Freqüència rarament ho poden fer.
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5. 3 Inversor trifàsic

Amb sis interruptors i altres components activats en seqüència podem tenir una
tensió trifàsica. En el nostre estudi suposarem que el interruptors són transistors
bipolars, i que el circuit pot recuperar energia quan la càrrega en retorna. Vegeu la
figura 6.16 (a).

Fig. 6.16 (a) Inversor amb sis transistors; (b) senyals generats

Es pot connectar a cada moment un interruptor de dalt (1, 3 o 5) amb un de la
part de baix (4, 6 o 2), com es veu a la figura 6.16 (b). Cada interruptor només condueix
1/3 del període total, i això facilita la commutació forçada quan es fan servir tiristors
(per bloqueja’ls).
La diferència de voltatge entre cada fase i neutre és molt semblant a una
sinusoide, com s’observa a la figura 6.16 (b). Primer es fan conduir els transistors de
dalt i després els de baix de forma periòdica, per exemple, 1  4  1... i de la mateixa
manera amb els altres.

6 Variador de freqüència

Algunes aplicacions electròniques de control de motors, necessiten una potència
elèctrica de freqüència diferent a la subministrada pel generador de què disposem. El
variador de freqúència és un sistema electrònic col·locat entre la xarxa elèctrica i el
motor, utilitzat per controlar la velocitat de gir de motors de corrent continu i corrent
altern [11]. En un motor de corrent continu, la velocitat és directament proporcional al
voltatge terminal E i inversament proporcional al flux magnètic  (tema 9), per tant
controlant E i  controlem la seva velocitat. En un motor de corrent altern asíncron, la
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velocitat de gir  depèn de la freqüència f, del lliscament s i del nombre de parell de
pols (tema 9) com



120 f
120 f (1  s )
i 
p
p

Hi ha dos tipus de variadors de freqüència: els variadors de freqüència directes o
cicloconvertidors directes, formats per un únic circuit electrònic que fa directament la
transformació de freqüència i, els variadors de freqüència indirectes, formats per un
rectificador controlat (convertidor AC/DC) més un inversor (convertidor DC/AC).
Els variadors de freqüència indirectes es fan servir per fer control escalar de
motors de corrent altern asíncrons de potències baixes, en què s’ha de controlar la tensió
i la freqüència alhora. Així en aquest tipus de variadors de freqüència, per a fer un
control escalar, variem la freqüència del senyal de sortida controlant la seqüència
d’engegada dels interruptors (transistors, tiristors etc) del convertidor DC/AC i,
controlem l’amplitud del senyal de sortida variant la seqüència d’engegada dels tiristors
del rectificador del convertidor AC/DC.

6. 1 Cicloconvertidor

Un cicloconvertidor o cicloconvertidor directe, és un circuit constituït per una
agrupació o array d’interruptors, aquest interruptors commuten de forma adequada, i
converteixen el senyal elèctric altern d’una freqüència en un altre senyal elèctric altern
d’una freqüència més petita. Com a regla pràctica, podem dir que la freqüència mínima
que podem subministrar a la sortida del cicloconvertidor correspon a un terç de la
freqüència d’entrada. El senyal altern de sortida del cicloconvertidor s’ha de filtrar a fi i
efecte de treure’n els components d’altes freqüències.
El cicloconvertidor és capaç de subministrar corrent altern monofàsic i polifàsic
de molt alta potència de corrent altern, i està alimentat per una font de corrent altern, és
a dir, són convertidors AC/AC. El marge de potència d’aplicació dels cicloconvertidors
més grans està situat al voltant dels 10 MW. A tall d’exemple i per alguns tipus de
vaixells, a la taula II podeu veure les fórmules que subministren la potència que
necessiten els motors marins en funció de les de les Tones de Registre Brut (TRB) d’un
vaixell. L’estudi s’ha extret d’ENTEC (2007) [14].

Taula II
Potència del motor principal d’una nau, en funció de les TRB per a diversos
tipus de vaixells
Tanc

Porta contenidors

Pesca

14,602  TRB 0,6278 (kW)

1,084  TRB 0,9617 (kW)

23,222  TRB 0,5915 (kW)

154

6 Electrònica de potència

Els cicloconvertidors s’utilitzen en el control de motors d’inducció dels vaixells
trenca glaç i remolcadors, perquè en els motors d’inducció el parell és inversament
proporcional a la velocitat de rotació de l’eix [20]. Del tema 9 sabem que · = PE, a on
 és el parell mecànic,· la velocitat del motor i PE la potència elèctrica que és constant
per a un motor en concret. Per aquest motiu, es necessita baixa freqüència per tenir un
parell alt per a un motor determinat.
El circuit bàsic del cicloconvertidor és un convertidor dual. El convertidor dual
està format per dos rectificadors, construïts amb un conjunt de tiristors posats en
paral·lel que subministren un camí bidireccional al corrent de la càrrega, vegeu la
figura 6.17. Aquests tiristors formen el convertidor + i el convertidor -. Aquesta
bidireccionalitat fa que pugui actuar tant per corrents de càrrega i0 que entren com que
surten de la càrrega. Per mitjà d’un circuit electrònic es pot controlar la seqüència
d’encesa dels tiristors de cada convertidor.

Fig. 6.17 Esquema de connexió d’un Cicloconvertidor a
una càrrega.

El fet de poder subministrar i rebre corrent des de la càrrega, fa que el
cicloconvertidor pugui subministrar i rebre potència. Aquesta propietat és molt
important per recuperar grans quantitats d’energia com treballem amb grans potències.
A la figura 6.18 podeu veure un gràfic d’un corrent i0 i un voltatge vo en una càrrega
inductiva alimentada per un cicloconvertidor. Noteu que, mentre el corrent i0 és positiu
(entra a la càrrega), el corrent el subministra el convertidor +. I, quan i0 és negatiu, el
corrent el subministra el convertidor -.

Fig. 6.18 Gràfic del corrent i el voltatge en
una càrrega d’un cicloconvertidor
directe.

Quan el voltatge i el corrent de càrrega tenen la mateixa polaritat, el
cicloconvertidor treballa com a rectificador i entrega potència a la càrrega. Quan el
voltatge i el corrent tenen polaritats canviades, el cicloconvertidor treballa per recuperar
potència. Aquesta forma de funcionament també es coneix com a inversió, perquè
canvia o inverteix la potència que viatja des de la càrrega fins al generador.
El circuit electrònic del cicloconvertidor utilitza tiristors en què regulant el seu
angle de conducció  = t ( π/180), deixen passar un voltatge altern o el bloquegen,
aneu a la figura 6.19 (a). Analitzarem el cas de fer conduir un tiristor i després
generalitzarem. En el circuit de la figura 6.19 (a), visualitzem el cas de tenir un tiristor
que condueix amb un angle de conducció  = t ≈ 90º. En aquest temps t = 90/ fem
conduir el tiristor subministrant IG ≈ 10 mA i aleshores VAK ≈ 0.
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L’angle de conducció  es mesura respecte a quan el senyal d’entrada Vin passa
per zero. Un cop el tiristor està disparat, el senyal de sortida és el d’entrada Vin, quan el
senyal Vin torna a ser se zero, bloqueja el tiristor i torna a començar el cicle.
Quan condueix el tiristor, el voltatge VSortida és igual al voltatge d’entrada V,
abans és zero perquè no hi ha corrent per la resistència R.

Fig. 6.19 (a) Circuit amb tiristor amb angle de conducció  ≈ 90º i (b) esquema pràctic d’un
cicloconvertidor directe trifàsic.

El valor mig VSortida-Mig del senyal VSortida d’un tiristor del que variem l’angle de
conducció  i que farem servir per estudiar el cicloconvertidor és
VSortida _ Mig 

V
1 T /2
V0 sin  t d t  0
∫
2
T t



V0

∫ sin  d t  2 (1  cos  )

El valor mig del voltatge de sortida VSortida-Mig és proporcional al cos  més un
terme constant, que no influeix en el resultat perquè és el mateix per a tots els tiristors.
Aquesta dependència del valor mig del senyal amb l’angle de conducció del tiristor
(k cos ) ens permetrà reconstruir un cosinus augmentant l’angle de conducció del
tiristor a mesura que passa el temps.
Tornant al disseny del cicloconvertidor, perquè el convertidor + i
el convertidor – tinguin un corrent bidireccional, han de tenir dos rectificadors
(Rect1 i Rect 2) formats per tres tiristors cada un i alimentats per un sistema trifàsic de
voltatges VA, VB i VC, fent conduir els tiristors en una seqüència determinada. Podeu
veure l’esquema proposat a la figura 6.19 (b).
Hi ha dos modes de fer conduir els tiristors: mode de bloqueig en què condueix
un convertidor o l’altre en funció de si el corrent i0 entra o surt de la càrrega, i en mode
de conducció en què funcionen els dos convertidors contínuament. Estudiarem el
cicloconvertidor que treballa en mode de bloqueig perquè té menys pèrdues. Per
entendre el funcionament en mode bloqueig, analitzem el voltatge sinusoïdal v0 que
volem i el corrent i0 que correspon a una càrrega inductiva d’un motor.
Si anem engegant els tiristors, quan el corrent per la càrrega i0 és positiu,
condueix el convertidor + (tiristors TA1, TB1 i TC1); figura 6.20 (b). Quan el corrent per
la càrrega i0 és negatiu, condueix el convertidor - (tiristors TA2, TB2 i TC2);
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figura 6.20 (c). Quan engeguem un tiristor bloqueja els que conduïen, doncs polaritza
els seus voltatges VAK negativament.
La seqüència d’encesa de cada tiristor 3 segueix la funció cos , a on  és el
retard d’encesa d’un rectificador amb càrrega inductiva. Si modifiquem, seguint una llei
sinusoïdal de modulació, l’angle α de cada tiristor podem aconseguir un voltatge de
sortida amb una mitjana sinusoïdal aplicant la propietat de la dependència del valor mig
amb l’angle d’encesa  de forma k cos . Els valors d’α pels tiristors (TA1, TB1 i TC1)
del convertidor +, anomenats αp, poden ser: 30º, 0º, 30º, 60º, 90º, 120º i 150º. Els valors
d’α pels tiristors (TA1, TB1 i TC1) del convertidor -, anomenats αn, són: 150º, 180º, 150º,
120º, 90º, 60º i 30º. Perquè per tenir valors positius i negatius s’ha de complir que
αn + αp = π. Observeu que en els punts A i A’ de la figures 6.20 (b) i (c) també es
compleix que condueix el tiristor que té el voltatge més gran en valor absolut a cada
interval dels voltatgesVA VB i VC.
El circuit electrònic necessari, a més de generar la seqüència d’encesa dels
tiristors ha de controlar si i0 > 0 o i0 < 0 per activar el convertidor + o el convertidor -.

Fig. 6.20 Senyals del cicloconvertidor trifàsic per corrents i0 >0, i0 <0 i modulació sinusoïdal

L’angle α es mira a la propera fase i des de que la VAK passa per zero. Les abscises pels valors negatius van  a 2
i  està entre aquests dos valors
3
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Durant el tros t1 –t3, el corrent i0 per la càrrega és positiu i, per tant, condueix el
convertidor positiu (càtodes units) i el voltatge de sortida correspon a Ud1. Dins d’aquest
interval tenim dos modes de funcionament: des de t1 a t2, en què v0 és positiva i, per
tant, el rectificador R1 funciona com a rectificador (potència positiva); l’altre interval va
des de t2 a t3, en què v0 negativa, i com que el rectificador R1 (potència negativa) rep
potència, inverteix i subministra potència a la font.
Durant el tros t3 – t4, el corrent per la càrrega és negatiu i, per tant, condueix el
convertidor negatiu (ànodes units) i el voltatge de sortida v0 correspon a Ud2. Des de t3 a
t4, la potència és positiva. Aleshores, el rectificador R2 funciona com a rectificador. A
l’altre interval t4 – t5, la potència és negativa i el rectificador R2, inverteix i subministra
potència a la font.
Exactament, v0 és el component fonamental del voltatge de sortida real, com
s’observa en els dibuixos de la figura 6.20. En aquesta figura podeu veure el voltatge
del primer i del segon rectificador, parts (b) i (c), i el voltatge als borns de la càrrega,
figura 6.20 (d). El senyal de sortida VResultant, figura 6.20 (d), és la suma del senyals de
les figures 6.20 (b) i (c). El component fonamental del senyal des de la sortida
figura 6.20 (d) és de freqüència f2, que és més petita que la freqüència f1 dels senyals
VA, VB i VC.
A la figura 6.20 (e) podeu veure el valor mig VSortida-Mig del senyal VResultant per
interval de conducció de tiristor. Noteu que els valors mitjos per interval dibuixen la
sinusoide v0, figura 6.20 (f). La recuperació del senyal sinusoïdal modulador v0, es fa
per mitjà de la inductància dels motors, que alimenten el senyal de la figura 6.20 (e).
Finalment la inductància del motor fa de filtre pas baix, que deixa passar bé la
freqüència f2 del senyal modulador v0 i rebutja els components de freqüències altes que
té el senyal de sortida VSortida-Mig del cicloconvertidor, figura 6.20 (e). A l’exemple de la
figura el senyal original v0, té sobreposats a VSortida-Mig 12 polsos més petits pel que el
seu període és de T50/12. És a dir la freqüència dels polsos és 12 f50 = 600 Hz i passem
de 600 Hz a 50 Hz.

7 Càlcul de la secció del fil de connexió

Atès els corrents tan grans que es poden presentar en un circuit amb bateries o
amb convertidors, proposarem un model que relaciona el corrent que pot aguantar un
conductor de secció circular en funció del diàmetre del fil sense fondre’s. Tot seguit,
donarem uns criteris pràctics senzills per saber el diàmetre del fil en aplicacions
marines.
En un sistema alimentat a corrent continu de 12 o 24 volts, per a cada 3 amperes
li correspon un fil elèctric amb una secció d’1 mm2. En sistemes alimentats a 125 o 220
volts de corrent altern fins a 6 kW, per a cada 8 amperes els corresponen 1 mm2 de
secció [16].
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Preguntes

P. 1

P. 2
P. 3
P. 4
P. 5

En un vaixell petit que té bateries i 2 bombetes de 60 W, una nevera de 500 W i
un motor elèctric de 2 CV (1 CV = 700 W), quants watts ha d’aguantar el
convertidor DC/AC? Recordeu que totes les càrregues funcionen en corrent
altern. (Ha d’aguantar el pic d’engegar que és aproximadament de 5 Pnominal +120
= 5  (500 + 1400) + 120 = 9.620 watts).
De quant ha de ser el convertidor DC/AC per poder fer funcionar una nevera de
400 W? (Com a mínim de 5  400 W = 2 kW)
Quina secció ha de tenir un fil de coure pel qual passen 10 A de corrent continu?
(Aproximadament 3  1 mm2 = 3 mm2)
Quina potència ha de generar un alternador per alimentar 1 nevera (100 watts)
més 600 watts de bombetes? (PPic = 100  5 + 600 = 1.100 watts
Un inversor de senyal quadrat subministra un valor de pic VPK = 114 V per a un
voltatge de bateria de 10,5 V. Trobeu: a) El nombre de voltes del transformador.
b) Els valors Vrms i VPK per a durades a nivell alt del senyal de T/2, T/4 i 3/8T.
Tingueu en compte el dibuix del senyal i la definició de voltatge eficaç o rms.

(n2/n1 = 114/10,5 = 10,85, per a T/2 i VDC = 10,5 V: VPK = Vrms, per a 3/8T i VDC
= 13,6 V: VPK = 13,6 × 10,85 ≈ 150 V i Vrms = 130 V i per a T/4 i VDC = 16 V:
VPK = 16 × 10,85 ≈ 170 V i Vrms = 123 V).
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P. 6

El circuit de la figura és un inversor Modified Sine funcionant com a carregador
de bateries. Expliqueu el seu funcionament.
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7 Bateries i emmagatzemament d’energia elèctrica

1 Introducció

Atès que l’energia elèctrica és molt important en un vaixell, tant pel que fa a
propulsió com per alimentar els circuits electrònics a bord o per ús general, és molt
necessari tenir un sistema per guardar l’energia que es manifesta en forma d’electricitat.
En aquest tema farem un estudi dels elements més importants per emmagatzemar
energia elèctrica en un vaixell, des d’un punt de vista d’usuari.
Com a element emmagatzemador d’energia veurem les bateries químiques,
estudiades de terminals cap a fora. És a dir, interpretarem les característiques que ens
subministra el fabricant de la bateria a fi i efecte de treure’n el màxim profit quan les
utilitzem. Un altre element emmagatzemador d’energia que estudiarem són les piles de
combustible o cèl·lules de combustible. Les piles de combustible són uns sistemes que
generen electricitat en forma de corrent continu quan consumeixen combustible
(metanol, hidrogen, etc.).
Encara que l’energia elèctrica que s’emmagatzema a la majoria de vaixells la
subministra un alternador, que estudiarem en un proper capítol, analitzarem alguns
sistemes alternatius de generació d’energia elèctrica. Aquests sistemes alternatius, com
la placa solar i el molí de vent, es fan servir principalment en vaixells petits.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

identificar els paràmetres d’una bateria;
calcular la capacitat d’una bateria per una despesa energètica determinada;
saber les propietats de les connexions en sèrie i en paral·lel de les bateries;
conèixer les propietats i identificar les bateries marines;
saber la forma de carregar-les;
determinar les necessitats d’energia elèctrica d’un vaixell;
conèixer fonts complementàries d’energia, com també les seves limitacions;
saber l’estructura dels bancs de bateries que hi ha en un vaixell i la seva funció.
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2 Les bateries

Una bateria és un sistema electroquímic que per mitjà d’una reacció química es
fa servir per emmagatzemar energia elèctrica en forma de corrent continu. De bateries
n’hi ha de dos tipus: les bateries primàries i les bateries secundàries. Les bateries
primàries són les que només es poden descarregar una vegada. Les bateries secundàries
són les que es poden carregar i descarregar un nombre de vegades relativament gran (de
100 a 1.000). D’ara endavant només estudiarem les bateries secundàries, perquè són les
que tenen un camp d’aplicació més gran a la marina.
Atès que a les bateries químiques es produeix una reacció química que
emmagatzema càrregues elèctriques, es defineix una mesura de la quantitat de totes les
càrregues elèctriques emmagatzemades que anomenem capacitat total de la bateria, i
que rep el nom de capacitat C. Per definir la capacitat C, suposem que tenim una bateria
totalment descarregada a la qual hi fem arribar electrons en forma d’un corrent d’I
ampers durant un temps de T segons, tal i com podeu veure a la figura 7.1. Noteu que,
com que la bateria és un dispositiu que emmagatzema càrregues, en una primera anàlisi
podem suposar que disposa d’una capacitat molt gran on hi caben moltes càrregues.

Fig. 7.1 Circuit de càrrega d’una bateria
a un corrent I durant un temps T.

Per quantificar la capacitat, apliquem la definició de corrent elèctric com el
quocient de les càrregues Q que van o vénen a una bateria en un determinat temps T.
I 

Q
T

Aïllem Q:
Q  I T
Aquesta càrrega Q és el que anomenem capacitat C d’una bateria. La capacitat
d’una bateria és una mesura de la quantitat de càrregues elèctriques que pot arribar a
subministrar. Es mesura en amperes  hora i té dimensions de càrrega elèctrica:

C  I T
 coulomb 
C ampers  hora   3.600 
  segon  3.600 coulomb
 segon 
Així doncs, una bateria que subministra 5 ampers durant 10 hores a una
resistència de càrrega RL ha perdut una càrrega de 50 ampers  hora.
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Quan es treballa amb una bateria, els fabricants parlen dels diferents règims de
corrents com una fracció de la capacitat C. Per tant, una bateria que es descarrega durant
un temps de 10 hores, disposa d’un règim de corrent de C/10 = 0,1 C ampers. I, si es
descarrega en un temps de 3 hores, el règim de corrent de descarrega és C/3.
Per mesurar la capacitat total d’una bateria s’acostuma a subministrar un
corrent I durant un cert temps, que en el cas de les bateries de plom-àcid és de 20 hores.
Aquest corrent s’anomena corrent nominal. Es considera que una bateria de plom àcid
carregada/descarregada amb un corrent nominal I=C/20 durant 20 hores es
descarrega/carrega del tot. Mentre que el règim de descàrrega a corrent nominal per a
bateries de ió-Liti és de 1C i per a les de NiCd C/15.
Per saber l’energia (W) emmagatzemada en una bateria s’utilitza el
kilowatt  hora, kWh. Recordeu que un corrent d’I ampers subministrat a una càrrega
R produeix una caiguda de voltatge de V volts i dissipa una potencia de P watts
relacionats per la fórmula:
P

W
V  I
t

;

W  P  t  V  I  t V  C

W  kWatt  hora 

Una bateria de 12 V i 50 A  h emmagatzema una energia de 0,6 kW  h. Això
és una aproximació, perquè per saber-ho exactament hauríem d’integrar el voltatge pel
corrent instantani que subministra en el temps de 20 hores.
Les bateries es poden connectar entre elles (associar), en sèrie i en paral·lel de
bateries. A la figura 7.2 (a) podeu veure una associació sèrie de dues bateries i a la
figura 7.2 (b) una associació paral·lel de dues bateries de 6 volts i 100 ampers  hora de
capacitat cada una.

Fig. 7.2 Posada en sèrie i en
paral·lel de dues bateries de 6 V

A la configuració en sèrie, com que el corrent que passa per cada bateria és el
mateix, la capacitat del conjunt és la d’una bateria. És a dir, per les bateries proposades
la capacitat de la nova estructura és de 100 A  h i l’energia és de 12 V  100 A  h =
1200 watts  hora. Quan analitzem la configuració en paral·lel veiem que la capacitat
del conjunt se suma, perquè el corrent total és la suma dels corrents de les bateries . Per
tant, a la sortida hi ha 100 + 100 = 200 A  h i una energia de 6  200 = 1200 W  h.
Una bateria emmagatzema energia química i entrega energia elèctrica al circuit,
mentre un condensador és un component passiu que agafa energia elèctrica del circuit i
la torna. No confongueu la capacitat C d’una bateria en ampers  hora amb la capacitat
elèctrica Celèctrica en farads del condensador equivalent, que és molt gran.
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Per trobar el condensador de capacitat equivalent Celèctrica que emmagatzema la
mateixa energia W que la bateria, analitzem el cas genèric d’una bateria de 12 V i
100 A  h que l’energia de la bateria és igual a la del condensador equivalent.
Q

W  V ∫ dq 
0

1

Q

1

∫ qdq  2 C

V 2  V C ;

elèctrica

Celèctrica
2 × 100 × 3600
C elèctrica =
= 60.000 F
12
0

Com que les bateries emmagatzemen energia elèctrica per mitjà de reaccions
químiques que fan servir uns elèctrodes i un electròlit, les anomenem pels noms dels
seus elèctrodes i dels seus electròlits. Així, tenim les bateries de plom-àcid, ió-Li, NiCd, NiHM i NiZn.
Cada bateria encara té una unitat bàsica que s’anomena cel·la, i normalment la
tensió que pot subministrar una cel·la és petita, entre 1 i 2 volts per cel·la. Com que
necessitem tensions de 12 o 24 volts haurem d’ajuntar sis o dotze cel·les en sèrie per
obtenir aquestes tensions.
Les bateries de plom-àcid són les més emprades en aplicacions marines. Es fan
servir molt perquè el plom és un metall molt present a la natura, i això fa es puguin
fabricar moltes bateries a un preu competitiu. Les bateries que es fan servir a la marina
són del tipus plom-àcid, per aquest motiu els hi dedicarem una atenció especial.
Si variem la forma dels elèctrodes i la textura de l’electròlit, podem aconseguir
bateries que poden subministrar molt corrent en poc temps o un corrent més petit en
molt de temps. Entre les bateries que subministren corrents molt alts en segons tenim les
que es fan servir per engegar motors d’explosió (Cranking Batteries). Entre les bateries
que subministren un corrent més baix, però durant més temps, tenim les bateries de
servei de vaixells, que es fan servir per alimentar els equips i l’ús general o de servei
d’un vaixell (Deep Batteries).
Un dels paràmetres més importants en una bateria és, lògicament, la càrrega que
emmagatzema. Aquesta capacitat d’emmagatzemar càrrega elèctrica és molt variable i
depèn de molts factors. Aquests factors van des de la tecnologia de fabricació i del
fabricant, el nombre de descàrregues/càrregues sofertes o el règim descàrrega/càrrega,
com també la dependència del voltatge amb la temperatura de funcionament, per
anomenar només alguns dels més importants.
Per centrar aquestes idees, a la figura 7.3 podeu veure uns gràfics genèrics de la
tensió de cel·les bàsiques fabricades amb diferents tecnologies de la bateria, en funció
de l’estat de càrrega de la bateria.

Fig. 7.3 Voltatge de cel·les fetes amb diferents
tecnologies en funció de la càrrega que té la bateria
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Així doncs, veiem que el voltatge de cada bateria, segons la tecnologia de
fabricació, és molt variable pel que fa a la càrrega de la bateria respecte a quan està
totalment carregada. N’hi ha que tenen una caiguda molt ràpida, com les cel·les de
plom-àcid, mentre que d’altres la tenen més plana, com la de tipus Ni-Cd.
Les bateries de plom àcid admeten corrents de càrrega de 0,25C i de descàrrega
per subministrar tota la càrrega emmagatzemada de C/20. Les bateries de d’ ió-Liti
admeten corrents de carrega/descarrega de 0,2C i 1C i les de NiCd 0,5 C i C/15.

3. Bateries marines

Actualment, el tipus de bateria més comuna a la marina és la bateria de
plom - àcid en les diferents variants, perquè té una gran capacitat d'emmagatzemar
energia en poc espai i a bon preu.
La bateria plom-àcid fa servir àcid sulfúric diluït en aigua com electròlit
contingut en un dipòsit i elèctrodes de plom (pol negatiu) i òxid de plom (pol positiu).
Quan la bateria està carregada els elèctrodes són de Pb i PbO2 i quan està
descarregada de PbSO4 (sulfat de plom). Típicament, la concentració d’àcid varia entre
el 70% (plena càrrega) i el 30% (descarregada). Vegeu a la figura 7.4 un esquema d’una
bateria de plom - àcid.

Fig. 7.4 Esquema dels element químics d’una bateria de plom-àcid amb el sentit del corrent d’electrons en càrrega i
descàrrega.

A l’elèctrode positiu, en el procés de descàrrega li ariben 2 electrons (corrent surt
pel pol positiu) i l’elèctrode positiu es transforma en PbSO4 més aigua. Mentre que en el
procés de càrrega el sulfat de plom més aigua de l’elèctrode, perd 2 electrons i es
transforma en PbO2 més ions d’hidrogen i ions sulfat.
PbO2  3 H   HSO4  2 e 



PbSO4  2 H 2 O

A l’elèctrode negatiu, en el procés de descàrrega li surten 2 electrons i
l’elèctrode negatiu es transforma en Pb més ions sulfat. Mentre que en el procés de
càrrega el sulfat de plom més 2 electrons es transforma en Plom i ions sulfat.
Pb  HSO4



PbSO4  H   2 e 

La reacció global és
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PbO2  Pb  2 H 2 SO4

 2 PbSO4  2 H 2 O

Aquesta reacció, que és reversible descriu plenament el procés de càrrega i
descàrrega d’una bateria de plom-àcid, descarrega cap a la dreta i carrega cap a
l’esquerra. Quan la bateria està carregada, l’elèctrode negatiu és de plom esponjat
bastant pur i l’elèctrode positiu és d’òxid de plom. La concentració d’àcid sulfúric a
l’electròlit és alta.
Una altra reacció interessant de les bateries de plom-àcid es produeix quan es
generen gasos en un procés de càrrega de la bateria. La bateria pot produir gasos
hidrogen i oxigen si la continuem carregant un cop arribem a la seva tensió de
gasificació. Això succeeix en una bateria de plom-àcid de 12 V quan la tensió de la
bateria arriba a 14,4 V i es produeix l’electròlisi de l’aigua, vegeu la figura 7.5 (a) i (b).

La reacció resultant és la suma de les dues:
2H2O → O2 + H2
Observeu que si s’arriba a produir la gasificació pot resultar perillosa, ja que es
produeix hidrogen, que en determinades condicions pot ser explosiu.
Les bateries marines les podem dividir en dos tipus o classes, les anomenades de
plom-àcid inundades (flooded) o humides (wet) i les estanques (sealed).
Les batries de plom-àcid més comunes a la indústria també es fan servir a la
marina. Les més utilitzades no són estanques o tancades (sealed), perquè l’usuari pugui
reomplir l’electròlit de la bateria que s’hagi evaporat. Quan no són estanques, durant la
navegació hem d’anar en compte a no provocar vessaments de l’àcid de la bateria, ja
que poden resultar nocius. També hem de controlar molt bé el procés de càrrega a fi i
efecte que no es generi gas hidrogen.
Per no tenir aquests inconvenients s’han desenvolupat les bateries estanques
(sealed) en contraposició a les obertes (vented) de la figura 7.5 (a), que no es poden
reomplir l’electròlit ni necessiten manteniment. L’evaporació de l’electròlit es pot
produir tant per càrrega de la bateria, com pel calor extern o a causa de l’antiguitat de la
bateria. Les bateries estanques (sealed) es construeixen amb una vàlvula, per això
s’anomenen VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Aquestes bateries porten una vàlvula
que serveix per mantenir la pressió constant al seu interior. Aquesta vàlvula fa que
l’hidrogen i l’oxigen generats durant la càrrega de la bateria tornin a produir aigua de
forma ràpida. Les bateries VRLA són estanques i no tenen els inconvenients de les
bateries obertes, vegeu la figura 7.5 (b).

167

7 Bateries i emmagatzemament d’energia elèctrica

Fig. 7.5 Gasificació i recombinació a una bateria (a) oberta o vented i (b) una bateria VRLA o Sealed

Les bateries VRLA que trobem actualment en el mercat són les de gel i les AGM
(Absorbed Glass Mat). En aquests dos tipus de bateries, entre els elèctrodes es posa un
medi porós que facilita el moviment de l’oxigen per formar aigua.
Així, a les bateries de tipus gel l’electròlit s’ha immobilitzat amb l’ús d’un gel
com el gel de bany. A les bateries AGM l’electròlit es fixa per mitjà d’una fibra de vidre
que el manté com si fos una esponja.
En una bateria oberta, quan es produeix gasificació es crea hidrogen en el pol
negatiu i oxigen en el pol positiu. L’estructura física de la bateria VRLA fa que durant
la seva càrrega es recombinin els gasos que es generen, i creï aigua i més calor.
A la figura 7.6 podeu veure l’aspecte físic d’unes bateries de plom-àcid, de gel i
AGM comercial.

Fig. 7.6 Bateries de plom-àcid, de gel i AGM comercials.

4 Corrents de càrrega i descàrrega d’una bateria i model de la bateria

Els paràmetres més importants en el procés no lineal de càrrega i descàrrega
d’una bateria són: el règim o corrent d’acceptació de càrrega (Charge Acceptance Rate)
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de la bateria, el règim de corrent d’inici o de Bulk i evitar la sulfatació per una càrrega
molt baixa (Undercharge) i la gasificació de l’electròlit per sobrecàrrega (Overcharge).
El règim d’acceptació de càrrega és el corrent que la bateria s’agafa o admet
quan la carreguem, i està format pels corrents que es difonen cap l’interior dels
elèctrodes. Quan una bateria està descarregada el voltatge a l’interior de les cel·les dels
elèctrodes és baix (veure variació del voltatge d’una cel·la elemental amb l’estat de
càrrega), pel que el voltatge de tota la bateria (suma dels voltatges de les cel·les) també
serà baix. Però quan les cel·les es van carregant, el seu corrent va minvant. Quan
arribem al 70% o 80 % de la seva plena càrrega, accepta un corrent que va del 10% o
15% del corrent de càrrega i després declina ràpidament.
Com que quan carreguem una Deep Battery, el règim d’acceptació de càrrega és
molt més petit que en les bateries Cranking Battery, perquè les càrregues necessiten més
temps per difondre’s per l’interior dels elèctrodes. Per tot això cal més temps per tornar
una Deep Battery descarregada a plenament carregada que una Cranking Battery.
En general el règim de corrent de la fase de Bulk o d’inici fa referència a quan
carreguem una bateria amb un generador de corrent constant amb la intenció de tenir de
forma ràpida el 80% o més de la càrrega perduda per la bateria a la descàrrega.
Quan subministrem càrregues una bateria per recarregar la, el règim de càrrega
està determinat pel règim amb que es difonen les càrregues per l’interior dels elèctrodes,
aquest règim va minvant a mesura que la bateria va recuperant càrrega. Si aquest règim
no és uniforme per totes les zones del elèctrodes es pot produir la sulfatació de zones
dels l’elèctrodes (Undercharge).
La difusió de les càrregues a l’interior dels elèctrodes sempre es pot accelerar
augmentant el voltatge de regulació. Això es fa augmentant el voltatge entre els
elèctrodes i l’alternador o el carregador electrònic, fet que redueix el temps de
recàrrega. Tanmateix, si aquest augment de voltatge és massa gran (Overcharge), es pot
produir un dany a la bateria per sobreescalfament.
Els fets experimentals de que l’acceptació de càrrega per la bateria va decreixent
a mesura que avença el procés de càrrega i que el voltatge en els seus borns es més petit
a mesura que avença el procés de descàrrega, suggereixen un senzill model de bateria.
Aquest model està format per una capacitat molt gran que representa les càrregues que
emmagatzema la bateria en sèrie amb una resistència Ri molt petita. La capacitat té un
voltatge associat, funció de l’estat de la càrrega de la bateria Vb (A × h).
A la figura 7.7 (a) podeu veure el circuit equivalent RiC d’una bateria a on el
voltatge de la bateria depèn de les càrregues emmagatzemades en el condensador. Com
les càrregues en el condensador varien molt lentament a la figura 7.7 (b) hem proposat
un altre model senzill d’una bateria format per una resistència Ri en sèrie amb un
generador vb amb el voltatge també depenent de l’estat de la càrrega.

Fig.

7.7 Circuits equivalents
d’una bateria:RiC i (b) Rivb
a on vb és funció de l’estat
de càrrega en A × h de la
bateria.
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A tall d’exemple, si en una bateria típica de plom-àcid de 12 V i 100 A  h li
fem processos de descàrrega i de càrrega i en mesurem el voltatge en els seus borns en
funció de la càrrega emmagatzemada SOC (State Of Charge) per a diferents règims de
corrent tindrem unes corbes com les de la figura 7.8 de les que en podreu extreure els
valors de Ri per a cada situació.
Aquest senzill model RiC de bateria ens permet analitzar el procés de gasificació,
doncs simula amb prou precisió l’augment del voltatge en borns d’una bateria a mesura
que l’anem carregant. Quan el voltatge en borns de la bateria arriba al voltatge de
gasificació de 14,4 V es genera hidrogen.

Fig. 7.8 Voltatges en una bateria genèrica de plom-àcid de 12 V i 100 A ×, per a càrrega i
descàrrega en funció de l’estat de càrrega i del règim de corrent.

Sí analitzem a la figura 7.8, el procés de descàrrega quan la bateria està amb un
SOC del 60% i per a dos règims de corrent diferents, de C/100 (1A) i C/20 (5A). Veiem
que el voltatge de la bateria disminueix aproximadament en 0,1 volts. La bateria actua
com si tingués una resistència interna Ri, perquè com més corrent subministra, menys
voltatge té a la sortida i en mòdul val
Ri =

ΔVBateria 12,5 - 12,4
=
= 25 m
ΔI Bateria
1- 5

De l’anàlisi de la mateixa figura 7.8, però ara sí la carreguem a dos règims de
corrent de C/10 (10A) i C/5 (20A). Noteu que en un procés de càrrega, el voltatge de la
bateria haurà de ser més gran que quan està en repòs (13,4 V < VBateria < 13,5 V). La
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bateria torna a actuar com si tingués una resistència interna Ri fent que haguem
d’augmentar el voltatge a l’entrada de la bateria per sobre del voltatge en buit, si volem
subministrar càrregues a la bateria perquè es carregui, que també en mòdul val
Ri =

ΔVBateria 13,3 - 13,2
=
= 0.01 m
ΔI Bateria
10 - 12

Una conclusió important és que, tant a la descàrrega com a la càrrega, la
resistència interna de la bateria és molt funció del punt de funcionament on la calculem.
La resistència interna no és constant i depèn, entre d’altres factors, de l’estat de càrrega
de la bateria, del règim de corrent de funcionament, de l’antiguitat de la bateria, etc. A
efectes de tenir magnituds de comparació, podeu dir que la resistència interna Ri d’una
bateria pot variar entre m Ω a plena càrrega a Ω quan està descarregada.
1 mΩ < R i <10 Ω

4.1 Resistència interna Ri en funció del SOC d’una bateria

De l’anàlisi de les dades subministrades a la figura 7.8 trobarem com varia la
resistència interna Ri d’una bateria en general i en particular per a una bateria de plom
àcid en funció de l’estat de càrrega SOC. Per analitzar les gràfiques de la figura 7.8
recordarem alguns conceptes bàsics dels condensadors. Utilitzarem el model RiC de la
bateria
Així l’energia emmagatzemada W per un condensador que desenvolupa una
potència P i té un voltatge de V volts, una capacitat elèctrica de CElèctrica farads i
capacitat de càrrega C [A × h] és
Q
C × 3600
1
W  V ∫ dq  C ElèctricaV 2 ; W = P × T = V I × T = V × C i C Elèctrica = 2
(1)
0
V
2

Per fer l’estudi utilitzarem el circuit equivalent RiC de la bateria i el connectem a
una resistència de descàrrega R, vegeu tot això a la figura 7.9. Hem suposat que la
bateria actua com un generador de corrent Ri >> R i i ≈ VB1/Ri. El voltatge VB1 és el
voltatge inicial en el condensador.
Fig. 7.9 Circuit RiC equivalent d’una bateria connectat a una resistència R de
descàrrega, a on Vb1 és el voltatge inicial en el condensador, vb és el
voltatge en el condensador,i és el corrent subministrat per la bateria
quan la descarreguem, τ = RiC i es compleix la condició Ri >> R.

Les equacions diferencials que segueixen el corrent i el voltatge amb el valor de
la constant de temps τ ≈ Ri CElèctrica són
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Ri i +

1
C Elèctrica

∫i dt= V

CC

derivant

di 1
 i 0
dt 

i

CElèctrica

dv b v b
+ =0
dt R i

Si anomenem CI a la capacitat inicial de la bateria, CP a la capacitat perduda en
un procés de descàrrega i fem l’anàlisi del circuit proposat, podeu posar que l’evolució
en el temps del corrent i de la bateria, el voltatge vb en el condensador de la bateria i la
capacitat perduda per la bateria en un procés de descàrrega són
t

i = Vb1 / R i e-t/τ ; v b = Vb1 e -t/τ ; C  ∫ (Vb1 / Ri ) e - t/ dt  Vb1C Elèctrica (1 - e - t/ )  C I (1 - e - t/ )
0

L’estat de càrrega SOC en funció de la capacitat perduda o subministrada CP per
la bateria en una descàrrega és
SOC = C I - C I (1 - e -t/τ ) = C I e -t/τ
Per un SOC concret i una CI concreta podeu aïllar el temps t que li correspon

Ri = -

t

(2)

SOC
C Elèctrica ln
CI

Aquesta fórmula serveix per determinar, per mitjà de l’anàlisi de la figura 7.8,
que la resistència interna Ri de la bateria augmenta a mesura que la bateria es
descarrega. Sí ens centrem en la gràfica que ens diu l’evolució del voltatge de la bateria
VBateria en els punts A, B i C de la mateixa figura, per a un règim de corrent de C/3.
Aquest règim per una bateria de 100 A  h i 12 V és de 33,3 A, i recordant les
fórmules (1) i (2) podeu veure aquest efecte a la taula I.

Taula I
Dades del càlcul de la resistència Ri per un règim de C/3 (33,3 A), la
CP = hores × 33,3 A, CElèctrica = 2×SOC×3600/12 = SOC × 600 i
Ri = t/(CElèctrica ln (SOC/CI)).
Temps de Descàrrega (h)

1
2
2,5

SOC (%)= 100-CP

CElèctrica(F)

Ri(μ)

66,7
33,4
16,75

40.200
20.400
10.050

62,1
89,4
139,2

Observeu que en general i en particular per a una descàrrega a un règim de C/3,
la resistència interna Ri de la bateria es fa més gran com més gran es fa la profunditat de
descàrrega de la bateria.
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5 Descàrrega d’una bateria: el nombre de Peukert

Sì representem la variació del voltatge en funció del temps per a diferents
intensitats de descàrrega d’una bateria de plom àcid. Per cada intensitat de descàrrega
podem dividir la gràfica en tres zones, vegeu la figura 7.10.

Fig. 7.10 Variació de la
tensió de descàrrega en
una bateria amb el temps
per a diferents intensitats
de descàrrega.

Cada gràfica té tres zones, particularitzant per a la gràfica més externa veiem
que, per a temps inicials, zona I, es produeix una caiguda de voltatge per la polarització
d’activació. Perquè es pugui començar la transferència de càrrega és necessari superar
una barrera d’energia per trencament dels enllaços del metall d’elèctrode i transferència
d’ions per l’intercanvi metall electròlit.
Per a temps mitjans, existeix una regió més lineal, zona II, que és creada per la
polarització per resistència. En aquesta zona es produeix una caiguda de voltatge per la
resistència de l’electròlit i a les pel·lícules superficials de l’elèctrode.
Per a temps grans, zona III, es produeix una caiguda de voltatge molt ràpida
provocada per la polarització per concentració que té en compte l’esgotament dels
materials actius de la bateria. La polarització per concentració és conseqüència de
l’acumulació d’elements electroactius a prop de la superfície dels elèctrodes o
l’esgotament d’aquests elements.
La intensitat de corrent a la descàrrega influeix molt en la capacitat que podem
extreure’n d’una bateria, en el sentit que com més gran és la intensitat més petit és el
temps per arribar a esgotar la bateria, figura 7.10. El motiu d’aquest minvament és degut
a la polarització de concentració, a corrents alts, els fenòmens de difusió tenen una gran
rellevància, produint una caiguda de voltatge gran quan la demanda de materials
electroactius és més gran que el que poden aportar ells mateixos des de l’electròlit fins a
la superfície de l’elèctrode.
Si en comptes de fer la descàrrega forta de forma contínua, es fa de forma
intermitent, és a dir deixant períodes de repòs, els materials electroactius arriben millor
a la superfície i la polarització per concentració és menor, augmentant la capacitat de la
bateria. La capacitat de la bateria augmenta per intensitats de descàrrega baixes,
aleshores la capacitat és limitada per l’esgotament dels materials actius.
De les mesures experimentals fetes a diferents intensitats de descàrrega,
figura 7.10, s’ha vist que, si demanem molt corrent a una bateria en poc temps, no
podem extreure totes les càrregues que guarda. Per l’exemple de la figura 7.10, per a un
corrent de descàrrega de 100 A triguem 24 minuts a arribar a esgotar la bateria mentre
que per a una descàrrega de 300 A triguem uns 4 minuts. És a dir, es produeix com un
efecte d’escanyament de la seva capacitat al disminuir el temps de funcionament. Això

173

7 Bateries i emmagatzemament d’energia elèctrica

té importància per a règims de descàrrega més grans que el corrent nominal (C/20 per a
les bateries de plom àcid i 1C per a les bateries d’io- Liti).
Aleshores, per calcular la capacitat que queda a una bateria després de
descarregar-la a un corrent I en un temps T no podem aplicar la fórmula (C = I  T),
perquè suposa un funcionament lineal de la bateria. Per tant, farem servir la fórmula de
Peukert, que sí que té en compte aquest efecte de limitació del temps de funcionament
abans d’arribar a l’esgotament en funció del corrent subministrat.
Peukert va proposar un model de descàrrega de bateries experimental basat en
l’experiment de la figura 7.10, que afirma que, en una descàrrega d’una bateria, la
capacitat C de la bateria, la intensitat de descàrrega I i el temps de descàrrega T (temps
d’esgotament) estan relacionats per:
C  I n T

(3)

La fórmula (3) ens serveix per calcular el temps T en que s’esgota
(VBateria = 10,5 V) en funció de la capacitat total de la bateria i del règim de corrent I. A
on n és el nombre de Peukert que per a bateries de plom-àcid oscil·la entre 1  n  2.
Per mesurar n en el model de Peukert, s’ha d’esgotar completament la bateria (n =
log (C/T)/log I), fet que la fa malbé si la descàrrega es repeteix molt sovint.
En el model de Peukert com que la capacitat C és constant, i com que per a
corrents alts el temps es fa més petit, potencia la contribució del corrent I a la fórmula
(3).
El model de Peukert, que proposa aquesta fórmula, també es pot aplicar a les
bateries d’io-Liti .4

Exemple:
Tenim una bateria de 100 A  h de capacitat i un nombre de
Peukert n = 1,2. Suposeu que la descarregueu a un règim d’1 A, la
torneu a recarregar i, tot seguit la descarregueu a un règim de 5 A.
Calculeu la capacitat útil en cada cas.
Pel cas d’I =1 es compleix T= C/In = 100/11.2 = 100 h i la
capacitat útil o subministrada per la bateria CS = I T =
100
A  h.
Pel cas d’I =5 es compleix T= C/In = 100/51.2 = 14,49 h i la
capacitat útil o subministrada per la bateria CS = I T =
72,47 A  h.
Només podem disposar dels 100 A  h inicials en el primer
cas.

4

A critical review of using the Peukert equation for determining the remaining capacity of the lead acid and lithium
batteries. D Doerffel i S. Sharkh. Journal of Power Sources. June 2005
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A la taula II podeu veure unes característiques molt útils d’un seguit de bateries
comercials fabricades amb diferents tecnologies i facilitades per diferents fabricants.
Taula II
Característiques de diferents bateries
Fabricant

Tecnologia

Valence Tech.
Elecsol
Evercel
Optima

Ió-Liti
Plom-àcid
Niquel-cadmi
AGM(Pb-àcid)

Voltatge nominal

Capacitat

Nombre Peukert

12 V
12 V
13,2 V
12 V

45 Ah
100 Ah
85 Ah
55 Ah

1,036
1,15
1,04
1,04

Un paràmetre interessant en una bateria és l’eficiència E de descàrrega.
L’eficiència E és la mesura del grau de conversió d’energia química a elèctrica. Un
valor d'E petit en un procés de descàrrega ens diu que molta de l’energia que
subministrem per descarregar la bateria es perd en calor. Per a les bateries de plom-àcid
aquest rendiment està entre el 85% i el 95%, en les bateries alcalines (NiFe) d’un 60% i
en les bateries de NiCd és del voltant del 65%.
A la pràctica, si descarreguem la bateria i comparem la capacitat que hem tret
amb la capacitat que en podíem treure, observem que la capacitat subministrada per la
bateria fins al seu esgotament és més petita que la capacitat de la bateria. Tot seguit
estudiarem aquest fenomen.
Recordeu que la capacitat real C que podem extreure en una bateria sotmesa a
un règim de corrent I durant un temps T és:
C  I n T

Tot seguit, connectem una càrrega a la bateria i fem que subministri un corrent
d’I amperes en un temps T fins que s’esgoti. Aleshores, la bateria ha subministrat a la
càrrega una capacitat de CS ampers  hora que es poden mesurar físicament i que val:
CS  I  T

Definim l’eficiència de descàrrega d’una bateria com la relació entre la capacitat
mesurada i la capacitat real.
E

CS
 I 1n
C

Si aïllem CS, arribem a la següent fórmula que és de gran importància per
caracteritzar una bateria.
C S  C  I 1n
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Aquesta fórmula ens explica la disminució de la capacitat que pot subministrar
una bateria en funció del corrent que fem que subministri.
Tingueu en compte que, perquè una bateria estigui completament esgotada, cal
que el voltatge a que ha arribat la bateria sigui el de tall o de cut-off. El voltatge de
cut-off de les bateries 12 V de plom-àcid, de gel i d’AGM és de 10,5 V (1,75 V per
cel·la). El voltatge de cut-off per a bateries 12 V de Ni Cd i NiMH és 10,8 V (0,9 V per
cel·la), i el voltatge de cut-off per a bateries 12 V d’ió Liti és 9,9 volts (3,3 V per
cel·la).
La fórmula (4) ens diu que la capacitat subministrada o disponible disminueix
quan augmenta el corrent que demanem. També ens mostra la gran influència que té el
nombre de Peukert sobre la capacitat que podem extreure d’una bateria. A la
figura 7.11 podeu veure la representació gràfica de la dependència de la capacitat
disponible quan la bateria subministra una intensitat determinada per a una bateria amb
una capacitat de 120 A × h quan 1,08  n 1,5.

Fig. 7.11 Capacitat disponible en funció del corrent que subministra una bateria per diferents valors d’n.

Noteu que, a la figura 7.11, la gràfica superior (n = 1,08) pot subministrar quatre
vegades més càrregues o capacitat que a la gràfica inferior (n = 1,5). Com es veu a la en
aquest mateixa figura, com més corrent demanem a la bateria (corrent de descàrrega
més gran) menys capacitat (coulombs) en podem treure. En una bateria, la capacitat
màxima que en podem extreure s’obté si la fem treballar a diferents règims de corrent.
Podem dir que una bateria que té una capacitat C i està sotmesa a una descàrrega
d’I amperes durant T hores perd una càrrega CS = I  T, i a la bateria hi queda una
capacitat de Cútil coulombs.
Cútil = C - CS
Ens pot interessar saber el temps en el qual la bateria alimenta una càrrega fins
que n’exhaureix la capacitat. En el cas de la bateria de 120 A × h, i si tenim en compte
la fórmula (3), podem posar:
Quan s’aplica aquesta fórmula, obtenim el temps de descàrrega d’una bateria
sotmesa a diferents corrents, figura 7.12.
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Fig. 7.12 Temps que aguanta un
corrent en una bateria fins a
arribar al seu esgotament.

Noteu que per una càrrega de 50 A, una bateria amb n = 1,08 (AGM) triga en
uns 100 minuts a exhaurir-se. Mentre que, amb una bateria amb n = 1,5 (plom-àcid), el
temps que triga a exhaurir-se és d’uns 20 minuts. Així doncs, com heu vist a la
figura 7.11, per tenir capacitats grans la millor opció és la bateria amb n = 1,08. A més,
ara veiem que la bateria que aguantarà més la descàrrega també és la bateria amb n =
1,08 (concloem que és la millor opció per vehicles amb motor elèctric), d’entre les
bateries analitzades a la figura 7.11 (en què es necessita molta capacitat i durant molt
temps), la qual correspon a la bateria AGM perquè té n = 1,08.
Ens trobem amb un cas molt interessant quan a una bateria li fem subministrar
molt corrent en poc temps, descàrrega profunda. La bateria, arriba al voltatge de 10,5 V
i s’esgota. Per centrar idees, suposeu que teniu una bateria de 100 A × h i que
subministra a una càrrega 50 A durant 0,5 hores, moment en què el voltatge de la bateria
arriba a 10,5 V. La càrrega que ha subministrat la bateria és de 25 A × h. Per tornar a
tenir la bateria carregada amb 100 A × h li hem de subministrar la càrrega perduda
25 A × h, no la capacitat total de la bateria 100 A × h.
La raó perquè una bateria que suporta una descàrrega profunda s’ha de tornar a
carregar amb la càrrega perduda és perquè quan una bateria subministra corrents molt
alts domina la polarització per concentració que té en compte l’esgotament dels
elements actius de l’electròlit a prop dels elèctrodes, demanant-li més del que pot donar.
Si tornem a carregar la bateria deixa de produir-se l’esgotament i els 75 A × h, de
l’exemple, que no eren actius tornen a ser ho i estan disponibles.
Un fenomen relacionat amb el vist, passa si amb la bateria esgotada a 10,5 V li
fem subministrar poc corrent, per exemple 0,5 A. La bateria encara pot subministrar
molta capacitat sense necessitat de tornar-la a carregar, perquè no és produeix
l’esgotament dels materials electroactius.
Atès que les reaccions químiques es reactiven quan augmenta la temperatura, la
capacitat que pot subministrar una bateria augmenta quan la temperatura puja, i baixa
quan la temperatura baixa.
Es pot tenir una idea aproximada de la càrrega que queda a una bateria si es mira
el voltatge que subministra la bateria sense càrrega expressada en %, que es coneix com
a SOC (State of Charge). El que sí que dóna una informació més precisa de l’estat de
càrrega d’una bateria és la mesura de la densitat de electròlit, que oscil·la entre 1,285 i
1,265 en una bateria amb un SOC del 100%. Per a SOC de 75%, 50%, 25% i 0% tenim
densitats de l’electròlit de: 1,225, 1,190, 1,155 i 1,120. La manera exacta per saber la
càrrega que queda a una bateria és utilitzar un mesurador d’ampers × hora.
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Una altra manera de treballar amb la capacitat de la bateria és saber la quantitat
de càrrega perduda expressada en %, que es coneix com a DOD (Depth of Discharge).
El DOD i el SOC són complementaris.
A la taula III podeu veure els marges de voltatge que pot subministrar una
bateria de plom-àcid en funció del SOC [15, 16].
Taula III
Estat de càrrega d’una bateria de plom-àcid versus voltatge de bateria.
VOLTS BATERIA (V)
SOC (%)

Repós>3 hores

0 Ampers

5 Ampers

10 Ampers

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

12,8
12,7
12,6
12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9

12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6

12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11.9
11,8
11,7
11,6

12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5

S’acostuma a limitar la descàrrega d’una bateria de plom àcid al 50% per
allargar ne la vida (5 anys). Per aquesta rao i mirant la taula III, veiem que per a SOC o
DOD del 50% i per a diferents régims de corrents, el voltatge de la bateria de plom-àcid
oscil·la entre el 12,5 i 11,6 volts.
El nombre de vegades que podem carregar i descarregar una bateria sense que
perdi la seva capacitat d’emmagatzematge es coneix com a cicle de vida o life cycle. El
life cycle es subministra en funció de la profunditat de descàrrega DOD. A més
profunditat de descàrrega, la bateria es pot carregar/descarregar menys vegades, per la
qual cosa s’escurça la seva vida útil. Els fabricants de bateries subministren el life cycle
d’una bateria, normalment a DOD del 50% o 80%. A la figura 7.13 podeu veure una
gràfica del cicle de vida d’una bateria genèrica de plom-àcid en funció de la profunditat
de descàrrega DOD.
Fig. 7.13 Nombre de
descàrregues
d’una bateria de
plom
àcid
genèrica,
en
funció del DOD.
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Noteu que una bateria amb DOD del 50% té el doble de cicles que una amb un
DOD del 80%, i que una bateria amb un DOD del 20% té unes tres vegades més de
cicles de funcionament que una bateria amb un DOD del 50%. Per tant de l’anàlisi de la
figura 7.12 podeu deduïm que una bateria en què el fabricant ens assegura 225 cicles
amb un DOD del 80%, pot arribar a 225  6 = 1.350 cicles amb un DOD del 20%. La
relació entre un DOD de 80% i un del 20% és:
3000
6
500
Les pèrdues de capacitat de la bateria a causa del temps es coneix com a self
discharging capacity. Aquesta pèrdua de capacitat és produeix per pèrdues químiques i
s’ha de tenir present, perquè crea una capa de sofre als elèctrodes que rep el nom de
sulfatació, i que pot fer malbé la bateria. La manera de tenir en compte aquest factor és
compensant-la, recarregant-la amb la capacitat perduda.

6 Càrrega d’una bateria

El procés de càrrega depèn tant de les característiques de la bateria com del
carregador. Les propietats de les bateries són variables en funció de diferents
paràmetres, en canvi les del carregador estan ben definides.
L’eficiència de conversió d’energia elèctrica a energia química en el procés de
càrrega () és una de les característiques més importants de la bateria, i té una gran
influència en la seva càrrega. Això és així perquè una part de l’energia elèctrica és perd
en calor ( = 1 - ), i no és emmagatzemada a la bateria. Sí suposeu que volem
subministrar 100 A × h a una bateria que té una eficiència del 90%, haurem de
subministrar un 10% més de capacitat, és a dir, 110 A  h.
En una bateria, l’eficiència de conversió, tant de càrrega com de descàrrega, es
coneix com Charge Efficiency Factor (CEF). L’eficiència de conversió per carregar una
bateria és un mica més gran que l’eficiència de conversió per descarregar-la,
aproximadament d’un 25%. Les pèrdues són més grans en el procés de càrrega que en el
de descàrrega, perquè estan condicionades pel fet que el voltatge de càrrega és més gran
que el de descàrrega.
Per fer un càlcul aproximat de l’eficiència de càrrega farem un balanç energètic
entre l’energia subministrada i la disponible. Per centrar aquestes idees, podem suposar
que descarreguem una bateria de 150 A  h de capacitat a 12 V de voltatge. L’energia
que podem treure de la bateria és:
150 [A  h]  12 [V] = 1,8 kWh
Com que l’hem de tornar a carregar amb un voltatge més gran, per exemple
15 V, hem subministrar-hi a la bateria una energia de:
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150 [A  h]  15 [V] = 2,25 kWh
La diferència entre les dues energies, 2,25 – 1,8 = 0,45 kWh són les pèrdues
produïdes en el procés de càrrega. L’eficiència o el rendiment de conversió  és la
relació entre les energies en joc en cada procés.



150 12 12
  0,8
150 15 15

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que s’ha de controlar la temperatura
de les cel·les entre 100 C i 250 C durant la càrrega. Cal recordar, que per un
funcionament òptim, les bateries necessiten carregar-se al 100 % cada 10 dies perquè no
es produeixi cap pèrdua de càrrega. A la taula IV veiem un resum de les eficiències de
conversió per les bateries més comunes.

Taula IV
Eficiències de conversió i pèrdues en el procés de càrrega de diferents bateries
Eficiència
Pb-àcid
Gel
AGM
NiCd
NiHM
Ió-Li
NiZn

85%-95%
84%
96%
60%-80%
65%-80%
85%
80%

Pèrdues
15%-5%
16%
4%
40%-20%
35%-20%
15%
20%

La principal manera de carregar una bateria des del punt de vista del carregador
és si es fa la càrrega de la bateria a corrent constant CC (Constant Current) o a tensió
constant CV (Constant Voltage). La forma com carreguem la bateria influeix en el
rendiment de conversió i en les càrregues útils tindràla bateria carregada [16].
Els esquemes elèctrics de les dues maneres de carregar una bateria els podeu
veure a la figura 7.14.

Fig. 7.14 Esquemesper carregar una bateria: (a) a corrent constant i (b) a voltatge constant VCC
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L’aplicació o combinació en una determinada seqüència de les diferents maneres
de carregar la bateria, CC i CV crea el mètode de càrrega a voltatge constant i el mètode
de les tres fases [16].
A la figura 7.15 podeu veure com evoluciona el voltatge en funció del temps en
borns d’una bateria quan la carreguem, pel mètode de voltatge constant i pel mètode de
les tres fases. En el mètode de voltatge constant s’aplica un voltatge constant a la bateria
que s’ha de carregar; observeu que el corrent tendeix a caure com més carregada està la
bateria. En el mètode de les tres fases, primer apliquem corrent constant Ib2, quan el
voltatge en borns de la bateria arriba a un determinat valor, apliquem dos voltatges
constants durant dos períodes de temps determinats. Noteu que, quan apliquem una
tensió constant, el corrent tendeix decaure exponencialment.

Fig. 7.15 Comparació de voltatge i
corrents en la càrrega d’una bateria
entre el mètode de voltatge constant
(VCC1, Ib1) i el mètode de les tres fases
(Ib2, VCC2)

En el mètode de voltatge constant, el voltatge a la bateria sempre és constant i
val VCC1, i el corrent Ib1 és exponencial. Mentre en el mètode de les tres fases, el
voltatge VCC2 és creixent en el temps primer i constant després, i el corrent resultant Ib2
primer es constant i després és exponencial decreixent. Amb el mètode de les tres fases,
anomenat també Smart Charge, s’aconsegueixen càrregues de bateria de l’ordre del
100 % de la càrrega.
El mètode de tres fases, CC/CV, és bastant comú per la càrrega de bateries. A la
primera fase, fase de Bulk, la bateria és carregada a un règim baix de corrent determinat
i es deixa flotar el voltatge a la bateria. fins que el voltatge a la bateria arriba al voltatge
de gasificació o vAbsorció (voltatge de la bateria en què es produeixen gasos).
Els valors dels corrents en les càrregues a corrent constant estan limitades per
raons tecnològiques a un valor màxim Imàx, es fan a un règim de corrent màxim de 0,2 C
per a bateries de plom-àcid o a 0,5 C per a bateries de gel i 0,35 C per a bateries AGM.
Aquest valor de corrent màxim Imàx, el carregador no el pot superar mai [15 i 16].
A la segona fase, fase d’absorció, es posa una voltatge constant i es deixa que la
bateria imposi el corrent. Aquest corrent, que és capaç d’absorbir la bateria, anirà
minvant a mesura que la bateria es vagi carregant.
Tenint en compte el model senzill RiC de la bateria, proposat en aquest mateix
tema i aplicant un voltatge constant (tant en CC/CV com en CV), aquest corrent anirà
disminuint perquè la bateria actua com un circuit RC. Serà així fins que la bateria
estigui carregada, vegeu la figura 7.15. L’equació diferencial que compleix el corrent de
càrrega de la bateria és:
VCC  i Ri 

1 t
i dt
C 0
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Derivant respecte al temps i fent τ = Ri  C, l’equació diferencial i la solució pel
corrent i són:
di 1
0  Ri  i
dt C

;

VCC - τt
i = I0 e =
e
Ri
-

t
τ

Noteu que el corrent té un pic molt gran al començament i després va minvant
exponencialment fins a un valor d’un 2% de la seva capacitat C, moment en què la
bateria es satura i no admet més corrent i la podeu considerar carregada. Tot això es pot
veure a l’evolució del corrent de la part central de la figura 7.15.
La càrrega a la bateria anirà augmentant de la forma (i = dq/dt).
t

q = ∫ I0 e - t / τ dt = I0 τ [-e- t/τ ] 0t = Q F (1 - e- t/τ )
0

Noteu en un temps raonable de càrrega de la bateria (1½ hora), la bateria ha
assolit el 67,7% de la seva càrrega final QF = I0. En un temps de 3 = 4hores,
figura 7.14 VCC1/Ib1, podeu suposar que la bateria casi ha assolit tota la seva càrrega
(aproximació matemàtica de valor final en una exponencial). Pel que  = 4/3 i per
t = 1,5 = 3/2 queda q = QF(1-e-9/8) = 0,67 QF, en un temps raonable assolim el 67% de C.
Per guardar la bateria molt de temps inactiva, es fixa el seu voltatge a un valor
determinat, és la fase de flotació. Durant la fase de Bulk una bateria de plom-àcid pot
recuperar el 80% de la seva càrrega, el 90% per a una bateria de gel i AGM.

Exemple:
Calculeu el temps t1 de durada de la primera fase de la càrrega
d’una bateria de plom àcid d’una capacitat C= 100 A  h i 12 V,
carregada pel mètode de les tres fases perquè recuperi el 80% de la
càrrega perduda o subministrada CP = 20 A  h. Calculeu el temps t2
de durada de la segona fase o fase d’absorció.
d’Ib2 =
El generador de corrent Ib2 no pot superar la condició
0,2 × C = 20 A. Escollim el temps t1 de la primera fase perquè amb
aquest generador recuperi la càrrega 0,8 × CP.
0,2  C  t1  0,8  C P

;

t1 

0,8  C P
20
4
 0,8 hora
0,2  C
100

La càrrega subministrada a la segona fase és la integral del
corrent que en aquest cas és una exponencial decreixent i que en el cas
de què la càrrega total Iτ és igual a 0,2 × CP val:
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t

t

0

0

q = ∫I e- t/τ dt = Iτ [-e- t/τ ] = Iτ [1 - e- t/τ ] = 0,2 × CP [1 - e- t/τ ]
De l’anàlisi de la figura 7.14 veieu que en un temps d’unes 2
hores de durada de la 2ona fase, la bateria es pot considerar carregada.
Per tant, es compleix que 3 = 2,  = 2/3. Aleshores en un temps
raonable de t2 = 1,5h (3/2) la segona fase s’ha acabat
q = 0,2 × C P [1 - e

3 3
- ×
2 2

] = 0,2 × 0,89  CP = 0,17 × C P

Atès que CP = 20 A  h, les dues càrregues recuperades són les
àrees Δ1 (1ra fase) Δ2 (2ona fase) que valen: Δ1 = 20 × 0,8 =
16 A 
h i Δ2 = q = 0,17 × 20 = 3,4 A  h. La capacitat recuperada pel
carregador CP és 16 + 3,4 ≈ 20 A  h.

Durant la fase de Bulk, la càrrega es fa a un règim de corrent de 0,2 C fins que el
voltatge de la bateria sigui de 14,4 volts. Quan la bateria arriba a aquest voltatge, es
produeix la gasificació de la bateria, i es genera hidrogen i oxigen.
Després, a la fase d’absorció, fixem el voltatge d’absorció vAbsorció a 14,4 volts, i
deixem que la bateria imposi el corrent fins que arribi a un règim de corrent 0,02 C.
Suposem que una bateria està carregada quan el corrent que subministra ha caigut a un
règim del 2% de C (0,02 C).
Un cop la bateria s’ha carregat, perquè no perdi cap de les seves propietats,
apliquem un voltatge més baix, de 13,5 V per a una bateria de plom-àcid, anomenada
tensió de flotació vFloat o de manteniment de la càrrega de la bateria.
A la taula VI podeu veure les característiques de càrrega de les bateries d’un
fabricant de bateries d’ampli ús a la marina [16] a una temperatura de 20 ºC. Aquestes
característiques s’han de tenir en compte en el cas del carregador per no fer malbé les
bateries quan es carreguen. Observeu a la taula V, el corrent màxim de càrrega Icàrrega
que pot subministrar el carregador a la bateria en funció de la seva capacitat de càrrega.

Taula V
Paràmetres de càrrega de les bateries marines Matervolt de 12 V a 20 ºC

Plom-àcid
Gel
AGM

Icàrrega

vabsorció

tabsorció

vfloat

0,2 C
0,5 C
0,35 C

14,4 V
14,4 V

4 hores
2 hores

13,5 V
13,5 V
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De vegades s’afegeix una altra fase en què, per mitjà d’una petita sobrecàrrega
(5%), s’igualen els voltatges i la densitat de l’electròlit de les cel·les bàsiques. Aquesta
nova fase rep el nom de fase d’equalització. L’equalització provoca un augment del
voltatge la bateria. Aquests voltatges poden ser una mica diferents d’un fabricant a
l’altre. A la taula V podeu veure els marges de voltatges típics de càrrega de les
diferents versions de bateries de plom [15].

Taula VI
Voltatges típics de càrrega de les diferents tecnologies de les bateries de plom
12 V a 20 ºC.

Flooded
Sealed
AGM
Gel

Voltatge d’absorció (V)

Voltatge d’equalització (V)

14,2-14,5
14,2-14,5
14,4-15
14,0-14,2

13,2-13,5
13,2-13,5
13,2-13,8
13,5-13,8

És molt important fer servir el voltatge correcte per carregar una bateria pel
mètode de les tres fases. Aquest voltatge no sempre és el mateix en tots els casos,
perquè una bateria freda necessita un voltatge una mica més gran per carregar-se del tot
i, inversament, una bateria calenta necessita un voltatge més petit per evitar
sobrecàrregues. La variació en la temperatura del voltatge d’una bateria de plom és de –
30 mV/ºC [15 i 16]. Per tant, si una bateria de 12 V subministra un voltatge de 14,55 V
a 15 ºC, a 30 ºC la subministrarà 14,1 V (14,55 - 30 mV/ºC  15 ºC). La capacitat d’una
bateria augmenta respecte a la capacitat que té a la temperatura ambient, quan la
temperatura puja i baixa quan la temperatura baixa [15 i 16].
Per això, durant la càrrega de la bateria es fan servir uns sensors de temperatura
que s’enganxen a la carcassa de la bateria i que ens subministren la temperatura
necessària per fer la correcció. La gran variabilitat dels voltatges a la bateria en funció
del fabricant, de la temperatura, etc. fa que els carregadors que es construeixen per a
cada bateria determinada també tenen l’opció de poder programar els voltatge
d’Absorció i de Flotació per a una bateria qualsevol.

6. 1 Temps necessari per carregar una bateria

Per calcular amb certa precisió el temps que dura la càrrega de la bateria, primer
calculem el temps, tBulk, en què la bateria arriba al voltatge de gasificació o voltatge
d’absorció, i l’hi sumem el temps en què la bateria es satura
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El temps de Bulk tBulk i el temps d’absorció tAbsorció depenen del tipus de bateria
[15]. El temps de Bulk depèn del corrent màxim que pot subministrar el carregador i del
tipus de bateria, i el temps d’absorció depèn de la bateria utilitzada.
El tBulk és directament proporcional a la relació entre la capacitat subministrada a
la bateria i el corrent I que subministra el carregador, paràmetres del tot mesurables i és:
CS = I × t Bulk

;

t Bulk =

CS
I

Tenint en compte les pèrdues de conversió , exposades a la taula IV per
diferents tipus de bateries, el temps de Bulk queda modificat a:
t Bulk = (1 + ρ)

CS
I

Exemple:
Calculeu el corrent màxim que ha de subministrar un
carregador de bateries per carregar durant el temps de bulk
200 A  h d’un banc de bateries de 300 A  h de capacitat C i el
temps que triga tot el procés per una bateria de: plom-àcid, gel o
d’AGM. Mentre la bateria es carrega s’alimenta una càrrega
addicional de 10 A.
Feu servir uns corrents de carregador Icarregador: de 50A
(Icarregador< 0,2 C) per a una bateria de plom-àcid, de 100A
(Icarregador< 0,5 C) per una bateria de gel i de 60A (Icarregador< 0,35 C
per a una bateria AGM. També tingueu en compte que el tabsorció és
de 4 hores per la bateria de plom i de 2 hores per a les bateries de
gel i AGM [16].
El temps de Bulk tBulk es troba dividint la capacitat de la
bateria pel corrent màxim que pot donar el carregador i el temps
total ttotal és la suma del temps de bulk més el d’absorció, per els
tres tipus de bateries valen:
Plom-àcid: 200/(50-10) = 5h ; ttotal = 5h (tBulk) + 4h (tAbsorció) = 9h
Gel: 200/(100-10) = 2,2h ; ttotal = 2,2h (tBulk) + 2h (tAbsorció) = 4,2h
AGM: 200/(60-10) = 4h ; ttotal = 4h (tBulk) + 2h (tAbsorció) = 6h
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7 Característiques de funcionament de les bateries marines

A la marina, fonamentalment, es fan servir tres tipus de bateries per
emmagatzemar energia elèctrica: les de plom – àcid, les de Gel i les AGM.
Les característiques de funcionament de les bateries de plom-àcid d’aplicació a
la marina són molt semblants a les de les bateries de plom-àcid aplicacions no marines
que hem estudiat fins ara pel que no ho tornarem a repetir.
Les bateries de gel estan segellades o tancades, i no es poden reomplir
d’electròlit. Per això és molt important controlar el procés de recàrrega de la bateria. I,
un cop carregades no necessiten manteniment. En un vaixell es fan servir en el servei
general per donar molt corrent, ja que admeten descàrregues molt grans. Poden arribar a
tenir capacitats molt grans, de l’ordre de 3.000 A  h. Si es fa un manteniment correcte
de la bateria poden durar de 10 a 15 anys. El life cycle és d’uns 500 cicles a 50% de
DOD. L’autodescàrrega de les bateries de gel és del 1-3% de la seva càrrega per mes.
L’eficiència de conversió  va del 90-84%, de manera que el 10-16% de l’energia
elèctrica es transforma en calor. Aquestes bateries tenen l’avantatge que es poden
carregar a un règim de corrent alt, la qual cosa fa que es carreguin de pressa. El règim
de corrent de càrrega del carregador necessari és del 50% de la capacitat de la bateria.
Les bateries de gel poden subministrar molt més corrent que les de plom-àcid.
Les bateries AGM també són bateries hermètiques (sealed) i tampoc necessiten
manteniment i, com que són hermètiques, també s’ha de controlar el procés de càrrega.
Són molt resistents a les vibracions, poden subministrar molt més corrent que les de
plom-àcid i admeten descàrregues grans en poc temps. Es fan servir per arrancar un
motor d’explosió, perquè poden subministrar un corrent molt alt en poc temps. Amb un
manteniment correcte tenen una durada de 6 a 7 anys. El life cycle és d’uns 1.000 cicles
a 50% de DOD. L’autodescàrrega de les bateries AGM és del 1 al 3% de la càrrega per
mes. L’eficiència  per a la càrrega és del 96%, només el 4% de l’energia elèctrica es
transforma en calor, per tant, necessita menys energia per tornar-se a carregar i el
carregador pot ser més petit. Es carreguen a un règim de corrent del carregador del 35%
de la capacitat de la bateria.

8 Pila de combustible

Les piles de combustible, cèl·lules de combustible o Fuel Cells, són uns
generadors de corrent continu. Generen electricitat per mitjà d’una despesa de
combustible. Podem dir que tenen certa semblança als motors d’explosió, perquè quan a
un motor d’explosió li subministrem benzina, ens genera moviment; mentre que, quan a
una pila de combustible li subministrem combustible, genera electricitat.
Hi ha dos tipus de piles de combustible que estan relativament desenvolupades
per poder aplicar-se comercialment. Aquestes piles es coneixen pel nom del
combustible que gasten: piles d’hidrogen i piles de metanol.
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Les piles de combustible tenen una capacitat d’emmagatzemar energia elèctrica
molt més gran que les bateries convencionals. Tanmateix, el principal desavantatge és
que necessiten catalitzadors químics que avui encara resulten cars. A la taula VII podeu
veure una comparació de les capacitats d’emmagatzemament energia de les piles de
combustible amb les de les bateries clàssiques, d’acord amb el paràmetre watts ×
hora/kg.

Taula VII
Comparació: pila de combustible i bateria (Scientific American, juliol 1999)
Piles

Watt × hora/kg

Combustible

Metanol
Hidrogen
LiBH4
C10H18
Bateries

6.050
32.630
2.400
2.400
Watt × hora/kg

Líquid
Gas
Hidrogen sòlid
Hidrogen líquid

Plom-àcid
Ni/Cd
Ni/MH
Ió-Li

30
40
60
280

Les piles de combustible generen una tensió en funció del corrent que
subministren. Per obtenir la tensió necessària es col·loquen diverses cèl·lules en sèrie. A
la figura 7.16 podeu veure la corbes característiques d’una cèl·lula bàsica de metanol.

Fig. 7.16 Característica V-I d’una
pila de combustible de metanol

L’altra pila més utilitzada, la pila d’hidrogen, té una característica V - I molt
semblant, però amb un voltatge sense càrrega en circuit obert (sense subministrar
corrent) molt proper a 1 volt.
Si volem tenir un voltatge de continua de 70 volts en circuit obert, hem de
connectar 100 cèl·lules bàsiques de metanol en sèrie. Com que el voltatge en funció del
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corrent de càrrega pot arribar a tenir variacions molt grans, es posa un convertidor de
corrent continu a corrent altern entre la pila i la càrrega que fixa el voltatge a la càrrega
d’acord amb els valors que necessiten les càrregues de corrent altern. Per obtenir un
voltatge altern sobre la càrrega, hem de posar un convertidor DC/DC seguit d’un altre
convertidor DC/AC. Noteu que la càrrega de corrent altern fixa el corrent en el
convertidor DC/AC. Aquest convertidor la fixa en el convertidor DC/DC i, aquest últim
fixa el voltatge que subministra la pila. A la figura 7.17 podeu veure un esquema
d’aquest circuit.

Fig. 7.17 Sistema per condicionar el senyal en una cèl·lula de combustible

Tot diu que les piles de combustible seran en el futur molt útils a la marina, i
actualment alguns generadors fets amb aquesta nova tecnologia es comencen a aplicar
en vaixells d’esbarjo per generar 12 V de corrent continu. La cèl·lula de combustible
per funcionar sempre necessita una bateria. Aquest aparell físicament està situat entre la
càrrega i la bateria, ja que genera 12 V de corrent continu amb una determinada
intensitat d’ampers que cremen combustible.
Per mitjà de reaccions químiques d’oxidació - reducció s’alliberen electrons i
productes obtinguts de les reaccions. Així, la cèl·lula AHD - 100 de la marca
Max Power crema metanol a raó de 1,2 litres / kW hora. Els productes de la combustió
són aigua i una mica de CO2, però només produeix electricitat quan ho demana la
càrrega.
La cèl·lula de combustible es col·loca en paral·lel entre la càrrega i la bateria
que fa de buffer, vegeu la figura 7.18.
ig. 7.18 Esquema de connexió
d’una cèl·lula de combustible
la càrrega i la bateria.

entre

L’AHD - 100 ha estat dissenyada per subministrar 100 A  h per dia, però
recordeu que només genera corrent quan la bateria ho demana. Si necessitem generar
uns determinats A  h per una càrrega, podem generar l’energia necessària de dues
maneres, amb cèl·lula més bateria o només amb bateria.
L’opció amb cèl·lula de combustible més bateria té alguns avantatges davant de
la solució només amb bateria. D’aquesta manera si teniu engegada la pila contínuament
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i necessiteu 120 A  h es crea un dèficit de 20 A  h, perquè la cèl·lula només en pot
subministra 100 A  h/dia. En aquest cas, com que la capacitat de la bateria ha de ser el
doble del dèficit, és a dir, de 40 A  h, perquè es recomanable no descarregar la bateria
més de la meitat de la seva capacitat. Per cinc dies d’autonomia, necessiteu una bateria
amb una capacitat de 5  20  2 = 200 A  h.
Si ho comparem amb una instal·lació que només té bateria (sense cèl·lula de
combustible), la capacitat de la bateria per una autonomia de cinc dies, i si teniu en
compte que no es descarregui més de la meitat, és de 5  120  2 = 1.200 A  h.
En el cas que necessiteu generar una capacitat més petita que la capacitat de la
cèl·lula, per exemple, 80 A  h, la cèl·lula subministrarà els 80 A  h a la bateria i la
bateria a la càrrega. La cèl·lula cremarà metanol per subministrar els 80 A  h, i una
mica més per mantenir la bateria carregada. A la figura 7.19 podeu veure com és
l’aspecte extern d’aquesta cèl·lula de combustible.

Fig. 7.19 Cèl·lula de combustible
marina de 12 V i 100 A
(cortesia de Max Power)

Entre els avantatges podem destacar que no fan soroll, són molt compactes i no
tenen costos d’instal·lació. Pel que fa als desavantatges, un és el preu, al voltant de
4.400 € el 2006, el cost del combustible és de 60 € per 5 litres de metanol, i que el
metanol és inflamable.
La capacitat generada per 5 litres de metanol es troba si tenim en compte la dada
de la conversió per part de cèl·lula de metanol a energia elèctrica (kW  h) [28]:
1,2 litres / kW hora. Veiem que per cada 5 litres, la pila genera uns 347 A  h. Primer
trobem els kW  h que genera i després com que l’energia W = P t = V  I  t =
kW h = V  C apliqueu C = W/12.
5 litres ×

1 kW × h
= 4,17 kW × h
1,2 litres

;

C=

4,17 kW × h
= 347 A × h
12 V

9 Molí de vent

Normalment, el molí de vent o wind power està format per unes hèlixs semblants
a les d’un avió o un ventilador, que es mouen quan fa vent. Aquest moviment per mitjà
d’unes politges mou un alternador que produeix electricitat.
Necessiten un mínim de velocitat del vent d’uns 6 nusos per començar a produir
electricitat amb un alternador petit, i només generen uns 2 ampers a 12 nusos i 5 ampers
a 20 nusos. No obstant això, poden ser molt útils si el vent bufa les 24 hores del dia. En
un dia amb vent que bufi a 12 nusos recollim 24  2 = 48 A  h.
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Entre els avantatges destaca que el vent és lliure, la senzillesa del generador
elèctric i el preu, entre 400 i 1.000 euros el 2007. Entre els desavantatges hi ha el llindar
de funcionament i la poca certesa que el vent bufi contínuament.
Una variant dels molins de vent són les turbines d’aigua, water turbines. En
aquesta variant l’hèlix s’enfonsa dins l’aigua i, aleshores, quan el vaixell es mou fa
moure l’hèlix i, per tant, l’alternador produeix electricitat.
Les turbines d’aigua redueixen lleugerament la velocitat del vaixell, però els
usuaris no ho noten. Subministren uns 2 ampers per una velocitat del vaixell de 4 nusos
i uns 5 Ampers per una velocitat del vaixell de 6 nusos. Així, en una travessia de 24
hores a 6 nusos podem generar 24  5 = 120 A  h.

10 Placa solar fotovoltaica

La placa solar fotovoltàica, pot convertir l’energia que rebem de la llum del sol
en energia elèctrica de corrent continu. La placa solar fotovoltàicaestà formada varies
unitats de cèl·lules solars. L’eficiència de conversió plaques solars comercials és d’un
16%. La intensitat dels raigs del sol varien durant el dia, desapareixen a la nit i es
redueixen en presència de núvols. La màxima potència rebuda depèn també de la
inclinació de la placa i de la seva polarització. En condicions òptimes rebem una
potència de 1 kW/m2, de manera que el màxim que podem recollir amb cèl·lules amb
16% de rendiment de conversió en 1 m2 és de 1.000  0,16 = 160 W.
La placa solar fotovoltaica es basa en uns díodes especials, normalment de silici,
que quan reben il·luminació del sol generen molts portadors minoritaris que
subministren corrent a la càrrega. Els portadors minoritaris a cada zona són impulsats
cap al camp elèctric generat a la zona de càrrega espacial entre la zona p i la zona n.
Bàsicament, l’energia que ve del sol es fa servir per generar molts portadors, que
produeixen un corrent sense necessitat de font d’alimentació. És a dir, quan il·luminem
la cèl·lula, aquesta cèl·lula produeix un corrent negatiu, que vol dir que la cèl·lula
subministra energia a la càrrega, vegeu la figura 7.20.

Fig. 7.20 Corrent de sortida en una
cèl·lula solar en funció de la radiació
de la placa E18 del fabricant
Sun Power

Cada cèl·lula produeix una caiguda d’uns 0,5 volts. Un placa fotovoltaica típica
connecta en sèrie 36 cèl·lules (díodes), que produeixen un voltatge sense càrrega d’uns
18 volts per placa.
El pic de potència subministrada per una placa solar comercial de menys d’1 m2
de superfície és d’uns 60 watts (5 ampers  12 volts/m2).
Tot i així, la insolació depèn de molts factors que estan relativament quantificats
per mitjà d’estadístiques. Així, a la costa del sud d’Anglaterra, a l’estiu podem tenir
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pics de sol de 6 hores per dia, per tant, com a mínim tindrem 5  6 = 30 A  h/m2 de
placa.
Entre els avantatges tenim que el sol és lliure i que, depenent de la latitud i
l’època de l’any, hi ha moltes hores d’insolació. Entre els desavantatges trobem el preu
de la cèl·lula solar, 4 euros/watt el 2006, que a la nit no poden funcionar i que, a
l’hivern i quan plou, la captació d’energia queda molt limitada.

11 Càrregues elèctriques en un vaixell

Per calcular la capacitat de la bateria i la potència del convertidor DC/AC
necessaris per navegar, s’han de tenir en compte les càrregues elèctriques tant DC com
AC que hi ha en un vaixell. A la taula VIII podeu veure els consums de diferents
càrregues que ens ajudaran a fer balanços energètics en un vaixell d’uns 15 metres
d’eslora. Els càlculs dels consums s’han fet pel busos de +12 VDC i pels 230 VAC que
també s’alimenten de la bateria, tenint en compte l’ús mitjà de cada aparell. Per calcular
el corrent que subministra la bateria a l’inversor s’ha suposat que l’inversor té un
rendiment del 90% ( I = 1,1 × P/12).
Taula VIII
Consums de les càrregues de +12 V DC i del convertidor DC/AC
+12VConsums

Potèn
cia
(W)

(A), (h)

Ah
+12V

Llum Saló
Lums Externs
Refrigerador
Bomba d’Aigua

180
100
45
150

12.5, 4
8.3, 1
3.75, 12
12.5, 0,5

50
8,3
45
6,2

2000
50
1200
250

183, 0,2
4.5, 4
110, 0,5
22.9, 0,2

Ah
Inversor

230VConsums (Via inversor)
Microones
TV
Cafetera
Extractor

Consum +12 V
Consum Via Inversor

36,6
18,3
55
4,6

109.5
114,5

Consum Total

224
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Atès que el consum diari és de 224 A  h, necessiteu un banc de bateries amb
una capacitat de 448 A  h (2  224). I un alternador amb un corrent de 448/3 = 149 A
(regla de I = C/3).

12 Gestió de l’energia elèctrica en un vaixell

La figura 7.21 mostra una aplicació típica de la gestió energètica en un vaixell
petit, d’uns 15 metres d’eslora. En el diagrama només hem volgut mostrar com
gestionem les necessitats d’emmagatzemament d’una instal·lació genèrica.

Fig. 7.21 Bancs de bateries en un vaixell

La majoria de vaixells porten un separador de càrrega (split) per a dos o més
bancs de bateries. Normalment tenen un banc de bateries d’engegada de motors
d’explosió (Crancking Battery 1) i un altre banc de bateries per l’alimentació dels
d’equips de servei, il·luminació i electrodomèstics (Services Battery 2). També compten
amb un alternador per a càrrega de les bateries i un gestor de tot plegat (Battery
Management System), que pot està automatitzat amb un ordinador o controlat per un
operari.
El separador de càrrega (Split Charge Diode) normalment està format per díodes
Schottky (VD(ON) = 0,3 V) amb els ànodes units que fan una distribució automàtica de la
càrrega generada per l’alternador. Els ànodes comuns estan connectats a l’alternador i
cada càtode a un banc de bateries diferent. Noteu que els bancs de bateries es van
carregant per separat, de manera que la tensió augmenta de diferent forma. Quan un
d’ells arriba a la tensió de 14 V – 0,3 V, el díode es talla de forma automàtica i deixa de
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carregar, i l’altre díode continua carregant l’altra bateria. Recordeu que el voltatge de
conducció dels díodes Shottky és de 0,3 V.
S’utilitzen díodes Schottky perquè tenen la VD(ON) molt petita, i per tant tenen un
gran rendiment de conversió, perdent poca potència en calor. Amb separador de càrrega
es poden carregar diferents bateries alhora amb un únic alternador.
El commutador ha de resistir el pas corrents grans quan seleccionen el banc de
bateries, i segueix el provat mètode 1, 2 o BOTH. Aquest interruptor selecciona una
bateria o l’altre (1 o 2) o les dues alhora (BOTH). Per passar a la posició BOTH, les
bateries han d’estar completament carregades o amb càrregues semblants, perquè si no,
es poden generar corrents molt grans entre elles que les poden fer malbé.
El mateix muntatge de la figura 7.21 es fa servir per alimentar una bateria des de
dues fonts diferents d’energia, per exemple un molí de vent i una placa solar. Aleshores
la bateria es posa en el lloc de l’alternador i en el lloc de les bateries es posen el molí de
vent i la placa solar. La polaritat dels díodes Split s’ha d’invertir i unir els catòdes a la
bateria.

Bibliografia addicional

Battery technology handbook H. Kiehne. Marcel Dekker 1989
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Preguntes

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6

P. 7

P. 8

Què passa si posem en paral·lel dues bateries amb càrregues molt diferents? (Es
generen corrents molt grans)
Quantes hores pot funcionar una bateria de 48 V, 120 A  h i n = 1,1 a plena
càrrega alimentant un motor de 10 HP? (I = 7457/48 = 155,35 A;120 = T 
155,351.1  T = 0,46 h) Nota:HP = 745,7 Watts.
Quina bateria domina el procés de descàrrega en connexions sèrie de bateries?
(La més descarregada)
Per carregar una bateria de plom àcid de 120 A  h, quin convertidor s’ha de
comprar? (Depèn de la tecnologia de la bateria)
Quantes plaques solars de 18 V i 3 A necessitem per subministrar 100 A  h
durant 10 hores? (n = 100/30 = 3,3  4 plaques)
Mesureu el coeficient n de Peukert per a una bateria de plom-àcid de 12 V i
100 A  h. Per això fem que subministri un corrent de descàrrega de 25 A, i
mesurem el temps T = 3 hores que triga en arribar al voltatge de cut-off.
(100 = 25n×T, n =1,084)
Si descarreguem una bateria de C = 100 A  h i n = 1,11 a un règim de 10 A i
després a un règim de 5 A fins a l’esgotament. Trobeu la càrrega subministrada
per la bateria i la que li queda al final del cicle. (CS1 = 10  7 = 70 A  h,
∆1 = 100 – 70 = 30 A  h, 30 = T2  I1,11, T2 ≈ 5 h, CS2 = 5  5 = 25 A  h,
CT = CS1 + CS2 = 95 A  h, li queda ∆2 = 30 – 25 = 5 A  h, noteu que
95 + 5 = C).
Descarreguem una bateria de capacitat C i nombre de Peukert n a un règim de
corrent I1 durant un temps T1 (no arriba al’esgotament). Amb la càrrega que li
queda la descarreguem a un règim I2 fins a l’esgotament. (a) Trobeu en cada cas
la càrrega sumbinistrada per la bateria CS i la càrrega que li queda. (b)
Demostreu que la suma de totes les càrregues és igual a la capacitat C. ((a) Pel
primer règim CS1 = I1  T1, n’hi queda ∆1 = C – I1  T1, càrrega durarà C – I1  T1
= In2 T2  CS2 = I2 (C – I1  T1)/ In2, la càrrega total subministrada CT
= CS1 + CS2 = I1  T1 + (C – I1  T1)/ In-12 i li queda ∆2 = C – I1  T1 - (C – I1 
T1)/ In-12. (b) Sumant la càrrga subministrada amb la que li queda, la suma és C,
CT + ∆2 = I1  T1 + (C – I1  T1)/ In-12 + C – I1  T1 - (C – I1  T1)/ In-12 = C)
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8 Sensors de vaixells

1 Introducció

Els sensors de vaixells són uns dispositius electrònics que ens ajuden a navegar i
a controlar la vida humana i les màquines a bord. Així doncs, els sensors subministren
informació de variables físiques externes (pressió, temperatura, velocitat, etc.), que són
indispensables per automatitzar les tasques en un vaixell i per garantir la seva seguretat
(incendis, gasos perillosos, temperatura, etc.).
En general, un sensor i, en particular, un sensor de vaixell és un dispositiu que
transformen una informació física en una variable elèctrica. Aquest canvi de variable
física a variable elèctrica ens permet tractar electrònicament la mesura.
La informació subministrada pels sensors s’ha de preparar per poder-la processar
amb els nostres sentits. Aquest aspecte s’aconsegueix per mitjà dels circuits electrònics
encarregats del condicionament i de la representació del senyal emès pel sensor.
En aquest tema farem un estudi físic de cada un dels sensors més comuns i, tot
seguit, analitzarem els circuits electrònics que ens permeten representar i utilitzar
aquesta informació.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1. conèixer i entendre el funcionament dels principals sensors, que ens
subministren els paràmetres necessaris per navegar;
2. saber quines són les seves prestacions;
3. conèixer i entendre els circuits electrònics bàsics en què estan connectats els
sensors.
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2 Instrumentació i control

Com que volem visualitzar la variació d’una variable física d’aplicació a la
marina (temperatura, pressió, velocitat cabals, etc.) en una escala o en un display, hem
de ser capaços d’afegir-hi els circuits electrònics necessaris.
L’element que ens tradueix la variable física a senyal elèctrica és el sensor.
Aquest senyal és el que després del seu tractament electrònic ens servirà per prendre les
decisions que ens permeten controlar la variable física.
Un cop processada la mesura, podem fer que la seva variació s’adapti a les
nostres necessitats per mitjà d’un element de control. El control pot ser manual (amb la
participació de l’home, que obre o tanca una vàlvula) o automàtic (en què el canvi en els
paràmetres del sistema es fa sense intervenció humana).
El nostre estudi comença per l’anàlisi dels sensors de vaixell més comuns i
després veurem el tractament electrònic que ens permetrà fer l’automatització de la
variable.
Hi ha dos tipus de sensors: els sensors basats en una variació d’un paràmetre
físic que produeix una variació de les propietats d’un component electrònic i els basats
en un principi físic (mesuradors de temperatura, cabal, etc) [17,18]. Els sensors del tipus
component electrònic són resistius, inductius i capacitius. Cada un d’ells varia la seva
resistència, autoinducció o capacitat en funció d’una variable física.
Els sensors que varien la inductància o la capacitat amb una variable física,
normalment varien la freqüència d’un oscil·lador pel fet de variar la inductància o
capacitància a l’introduir un objecte que varia els seu valor.
El grup de sensors més nombrós és aquell en què la variació d’un paràmetre físic
x, es tradueix en la variació d’una resistència de la forma:
R = R0 (1 + x)

(1)

2. 1 Mesures amb sensors resistius

El funcionament dels sensors resistius es basa a fer variar el valor d’una
resistència en funció d’un paràmetre d’un sensor.
La forma més comuna d’obtenir un senyal elèctric com a resultat de la mesura
d’una variable és, en aquest tipus de sensors, a través de l’ús un circuit conegut com a
pont de Wheatstone, vegeu la figura 8.1.
Fig. 8.1 Pont de Wheatstone per treballar
amb sensors resistius

El pont de Wheatstone és un circuit amb quatre resistències. Una de les
resistències és la funció lineal del paràmetre físic que volem mesurar. Per a x = 0, i en
l’esquema de la figura 8.1, es compleix la següent igualtat:
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k

R1 R2

R4 R0

La tensió VS és la diferència entre les caigudes de potencial a les resistències R4
i R3. I, si tenim en compte que R3 = R0 (1+x):
VS  V (

R3
R3 R1  R2 R4
R4

) V
R3  R2 R1  R4
( R3  R2 ) ( R1  R4 )
VS  V

(2)

R0 R1  x R0 R1  R2 R4
( R3  R2 ) ( R1  R4 )

Com que escollim la condició R1 R0 = R4 R2 queda:
VS  V

x R0 R1
kx
V
( R3  R2 ) ( R1  R4 )
(1  x  k ) (k  1)

Si passem R1 i R0 al denominador i recordem la relació quant val k, podem posar:
VS  V

VS  V

x
1
1
( R3  R2 ) ( R1  R4 )
R0
R1

x
1
1
( R0 (1  x)  R2 ) (1  )
R0
k

V

kx
(1  x  k ) (k  1)

(3)

La tensió de sortida VS és proporcional als canvis de resistència x només si es
compleix: x « k + 1.
VS 

kV
x
(k  1) 2

Per obtenir una tensió directament proporcional a les variacions en una
resistència del pont de Wheatstone, independentment del valor d’aquesta variació, es fa
servir el pseudopont de Wheatstone, vegeu la figura 8.2.

Fig. 8.2
Wheatstone

Pseudopont

resistiu

de
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De l’anàlisi de la figura 8.2 i d’acord amb la massa virtual de l’amplificador
operacional, sabem que la tensió en el punt B, VB, és igual a la tensió de l’altra entrada
de l’amplificador operacional VA, que respecte al punt de referència de massa és:
VB  V A 

V
2

Com que en un amplificador operacional es compleix que la impedància
d’entrada a les dues entrades és infinita, podem posar que el corrent que circula per les
resistències connectades al punt B (R2 i R3), per x = 0 és:
i

V 1
2 R0

La tensió VB és la suma de la caiguda de tensió a la resistència R0 (1 + x), més la
tensió de sortida VS.
VB  R0 (1  x)

V
V
 VS 
2 R0
2

;

V
V
 R0 (1  x)
 VS
2
2 R0

;

VS = -V

x
2

El marge de variació del corrent que pot donar l’amplificador operacional
s’anomena 4 mA a 20 mA. Correspon a 4 mA quan x = 0 i a 20 mA quan x és màxim.
Observeu que hem agafat el mesurador perquè pugui donar 4 mA en comptes de 0 mA
en el cas de subministrament mínim (x = 0). D’aquesta manera podem diferenciar-ho
del cas en què la resistència està oberta, per avaria, en què té resistència infinita i el
corrent seria zero mA.

3 Sensors de pressió

La necessitat de mesurar la pressió la trobem en un gran nombre de casos en
aplicacions marines. Per exemple, en la mesura de la pressió atmosfèrica, la pressió
d’un líquid en una màquina o com element d’un altre sensor.
Els dos tipus de sensors marins més utilitzats per mesurar pressions estan basats
en el tub de Bourdon o en una membrana, vegeu les figures 8.3 (a) i 8.3 (b).
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Fig. 8.3 Sensor de pressió basat: (a) en el tub de Bourdon, aspecte extern/intern, i (c) en membrana.

El tub de Bourdon és un tub de secció transversal no circular que s’obté després
d’aplanar un tub de secció circular buit que tendeix a recuperar la forma circular quan se
l’hi aplica una pressió a la secció buida del tub. Aquesta tendència a recuperar la secció
transversal fa que l’extrem lliure es mogui en funció de la pressió.
Hi ha un altre tipus de sensor de pressió (més petit) que fa servir una membrana
sotmesa a una pressió. Aquest tipus de sensors utilitzen una membrana molt prima i
resistències unides a la membrana. Com que hi ha una pressió sobre la membrana es
deforma de manera diferent en un extrem(A) que al mig (B). Si posem una resistència a
l’extrem i un altra al mig, la variació de les resistències quan apliquem una pressió a la
membrana serà diferent en cada cas, vegeu les figures 8.4 (a) i (b).

Fig. 8.4 (a) Esquema de la situació de membrana resistiva per mesurar pressions, (b) membrana
MU11H6.5 de 350 Ω de resistència nominal i (c) foto del sensor de membrana D-52499
d’ASHCROFT que mesura fins a 10 bars a 4-20 mA. La membrana és del fabricant HBM
(Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH).

Quan hi ha diferència de pressió entre A i B es produeix una variació més gran de la
curvatura en el punt B que en el punt A. Aleshores, les resistències allargades de fora,
punt A, es fan més petites i les de dins, punt B, més grans. Recordeu que un conductor
amb coeficient de resistivitat , llargada l i secció S té una resistència R.
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R =ρ

l
S

Fixeu-vos com hem construït el pont de la figura 8.4 (c), anant del punt 2 al 2’ i
d’aquest al 1 i 1’. Després del punt 1’ seguim del punt 3 al 3’i finalment del 4 al 4’.
Amb aquest muntatge han quedat accessibles els punts 2, 2’, 1, 3, 3’ i 4. El sensor de
pressió D52499, figura 8.3 (b), per processar la informació porta inclòs l’esquema de la
figura 8.5 (b).

Fig. 8.5 (a) Pont de Wheatstone per detectar pressions i (b) esquema complet del sensor de pressió D52499.

Fixeu-vos que aquest sensor es pot alimentar per una entrada externa VCC o
interna que agafa 10 V del circuit que s’ha de posar per fora del sensor perquè funcioni.
Atès que el valor de VS que depèn de la pressió, amb aquesta variable es
construeix un generador de corrent I = (VCC – VS)/R. El components del circuit es trien
de forma que el corrent variï entre 4 – 20 mA. Aquest esquema necessita per pogué
recuperar el senyal I un amplificador operacional A1 seguit d’un amplificador
d’instrumentació A.I2, tots dos externs. S’ha agafat pel nivell més baix 4 mA perquè si
el circuit falla amb un corrent de 0 mA, no es confongui amb els 4 mA.

4 Sensors de temperatura

Els sensors de temperatura que funcionen amb la variació d’una resistència
elèctrica es coneixen amb les lletres RTD (Resistance Temperature Detector) i aquestes
resistències estan fetes de platí. Treballen en el marge de temperatures entre (-200 °C i
950 °C) i tenen una dependència lineal amb la temperatura T de la forma:
R = R0 (1+α T)
A on R és el valor de la resistència, R0 és la resistència a T = 00 C, T la
temperatura en graus Celsius i α un coeficient que depèn del material. Una de les sondes
de temperatura RTD més utilitzades és la Pt100, que té una resistència de platí bobinada
entre capes de material aïllant i protegida amb un revestiment ceràmic. A 0 °C val
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100 Ω a i pot tenir una variació del 0,4% /°C. Per utilitzar-la, es posa en un braç d’un
pont de Wheatstone, com el de la figura 8.1, i s’aplica la fórmula (3).
Quan volem mesurar temperatures molt altes, per sobre de 400 ºC, com el cas
típic de la temperatura dins d’una caldera, es pot fer servir un termoparell. En un
termoparell típic el marge de mesura varia entre -184 °C i 1.260 °C i algun tipus
especials arriben fins als 1.700 ºC. Es tria l’ús de termoparells en aplicacions en què: la
temperatura és més gran de 400 ºC, sí necessiteu un termòmetre prim o quan s’esperen
xocs i vibracions. La seva principal limitació és que la precisió és d’1 ºC. Alguns dels
termoparells més comuns són els de: crom/constantà (CuNi), ferro/níquel, cromel
(CrNi)/alumel, etc.
Un termoparell és la unió de dos materials conductors amb diferent composició
metal·lúrgica. Teòricament són dos trossos de conductors units pels extrems, amb un
dels conductors tallat en dues parts. Vegeu la figura 8.6.
Fig. 8.6 Circuit equivalent d’un termoparell

El termoparell genera una força electromotriu (FEM) que depèn de la diferència
de temperatura de la unió calenta (o de mesura) i la unió freda (o de referència). Aquest
fenomen el podem representar per un generador de tensió, vegeu la figura 8.6, en el cas
d’un termoparell de Fe-Ni.
Quan s’escalfa la unió calenta o de mesura es genera una diferencia de potencial
entre els extrems no units, si connectem els extrems no units amb una càrrega externa hi
circularà corrent. Així, un termoparell no mesura temperatures absolutes, sinó que ens
subministra la diferència de temperatures relatives entre l’extrem fred i l’extrem calent.
Com que el termoparell s’ha de connectar a fils de coure, es creen dues unions
de Fe-Cu més, que si no les tenim en compte ens falsejarien la mesura. Així, com que
els punts A i B estan a una mateixa temperatura TNiA = TNi B, si anem des del punt A fins
al punt B, travessem quatre unions que depenen de la temperatura, on les dues tensions
produïdes per les unions NiCu i CuNi s’anul·len. La taula I [18] mostra els potencials
termoelèctrics respecte al platí del Fe, Ni i Cu.

Taula I
Potencial termoelèctric respecte al platí dels metalls Fe, Ni i Cu a 200 ºC
Fe

Ni

Cu

3,5 mV

-3,1 mV

1,8 mV

El cas pràctic el trobem quan volem mesurar la temperatura amb només un
termoparell, anant a la figura 8.7 (a), trobem tres unions. Del punt A al B, hi ha una unió
CuFe, després una unió FeNi i acabem amb una unió NiCu.
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Cada termoparell genera uns voltatges que depenen de la temperatura. Com que
les unions CuFe i NiCu tenen la mateixa temperatura, poden sumar els voltatges
generats. Aleshores, queden només dos generadors que depenguin de les temperatures
Tx i Ta, com podeu veure a la figura 8.7 (b).
D’acord amb la taula I, aquests dos termoparells de CuFe i NiCu generen dues
tensions de signes contraris i actuen com una unió NiFe. Aleshores, el problema queda
reduït al cas tractat a la figura 8.6, doncs per anar del punt A al punt B a la
figura 8.7 (c) també passem per dues unions (FeNi i NiFe).

Fig. 8.7 (a) Termoparell de Fe/Ni, perllongat un tros i que produeix dos termoparells de Fe/Cu i
NilCu quan s’uneixen amb els fils de coure i (b) circuits equivalents totals.

Entre els punts A i B de la figura 8.7 tenim una tensió que és proporcional a la
diferència Tx - Ta. En el punt C tenim la temperatura ambient Ta, que és la temperatura
de les unions metall/coure.
A tall d’exemple, tenim un termoparell típic (cromel/alumel) que té un marge de
variació de temperatures entre -184 °C i 1.260 °C, i pot donar com a màxim 56 mV. La
seva sensibilitat en μV/0C és de:
S

56mV
 38,7 V / C
1.260C  (184C)

Per controlar el circuit del termoparell de la figura 8.7, es fa servir un circuit
amb un amplificador operacional que actua com a amplificador inversor, sense tenir en
compte la correcció de la temperatura ambient, Vegeu la figura 8.8 (a)

Fig. 8.8 Esquema electrònic per controlar un termoparell: (a) sense compensar la temperatura
ambient Ta i (b) amb compensació de temperatura Ta amb microprocessador.

203

8 Sensors de vaixells

Si utilitzem un microprocessador per fer la compensació de la temperatura
ambient, l’esquema correspon a la figura 8.8 (b). Noteu que aquest esquema digitalitza
les temperatures Ta i Tx - Ta per mitjà de dos convertidors analògic-digital ADC i que el
càlcul de Tx el fa el microprocessador amb l’operació (Tx - Ta) + Ta.
A la figura 8.9 (a) podeu veure l’aspecte d’un sensor amb resistència Pt100 que
porta una capsula protectora i dos tipus de sensor d’una Pt100. A la figura 8.9 (b) podeu
veure un termoparell amb càpsula protectora i un termoparell real.

Fig. 8.9 Aspectes físics de sensors: (a) dos tipus de Pt100 amb una capsula protectora i (b)
sensor fet amb un termoparell i que porta una capsula protectora i termoparell.

4.1 Termòmetre d’infrarojos

El termòmetre d’infrarojos, piròmetre d’infrarojos o termòmetre sense contacte,
termes que ens indiquen la capacitat d’aquest tipus de sensors de mesurar la temperatura
a distància. El termòmetre d’infrarojos és un mesurador de temperatura d’una superfície
molt petita d’un objecte, aprofitant el llum que emet del tipus cos negre. A vegades
aquest termòmetre, de forma errònia, se l’anomena termòmetre làser, doncs casi sempre
en porta un. Aquest làser es fa servir només per apuntar millor la superfície a mesurar.
Es fan servir les paraules de piròmetre d’infrarojos per a diferencia’l del
termòmetre de contacte clàssic doncs mesura la radiació tèrmica i no la temperatura. Si
coneixeu la quantitat d’energia emesa per un objecte, i la seva emissivitat, podeu
determinar la temperatura.
Generalment, mesurem l’energia a la banda d’infrarojos amb un detector que
transforma la radiació en senyal elèctric. Aquest mètode ens permet mesurar la
temperatura de forma remota, a diferència dels termoparells que necessiten estar en
contacte amb l’element del que volem saber la temperatura. Per tant, és possible
mesurar la temperatura encara que l’objecte estigui en moviment, si està envoltat per un
camp electromagnètic o està en el buit.
Per calibrar un sensor d’aquest tipus es va servir com a element de comparació, la
superfície d’un glaçó a dins d’un got d’aigua del que en sabem la temperatura.
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5 Sensor per mesurar gasos

En un vaixell pot ser interessant detectar la presència de gasos nocius per la salut
humana (CO, SH2, NO2) o altament explosius (CH4 i H2).
Fonamentalment hi ha dos tipus de sensors per fer mesures en gasos: el sensor
de resistència catalítica i el sensor de gasos per infrarojos.
Els detectors d’infrarojos són els més comuns en ambients de gasos, menys en
els casos de detecció d’hidrogen i gasos explosius en que s’han d’utilitzar
obligatòriament sensors catalítics. Això és així perquè els gasos inflamables i els
explosius es detecten millor per variació de resistència que per resposta als infrarojos.
El sensor de gasos del tipus de resistència catalítica està format per un tub d’òxid
ceràmic que té la propietat de variar la seva resistència amb la presència del gas que ha
de mesurar. Aquest sensor per funcionar necessita estar travessat per una resistència
calefactora que escalfi el tub entre 400 °C i 700 °C, vegeu la figura 8.10.
Fig. 8.10 Esquema d’un sensor de gasos
catalític amb resistència escalfadora.

Per tractar el senyal, atès que la resistència catalítica varia amb la presència del
gas, es posa el sensor catalític en un pont de Wheatstone.
Per mesurar la combustió de gasos d’un motor d’explosió es fa servir una
resistència catalítica sensible a l’oxigen que mesura en quina quantitat s’ha fet bé la
combustió del gas a mesurar.
El sensor per infrarojos està basat en un filament incandescent que genera un
feix de llum d’infrarojos amb el corresponent espectre de freqüència. Aquest feix
explora el recinte on es vol detectar el gas. La presència d’un gas determinat fa que
certes freqüències de l’espectre quedin molt atenuades. El raig d’infrarojos que passa
pel gas i que té absències a l’espectre ens indica la presència d’un gas determinat (en
funció de les freqüències atenuades) i arriba al fotodetector, format per resistències
sensibles a la llum LDR, cèl·lules fotovoltaiques o fotodíodes. Tots els sensors utilitzats
són sensibles a la longitud d’ona atenuada pel gas, vegeu la figura 8.11.

Fig. 8.11 Esquema d’un detector de
gasos per infrarojos

A la figura 8.12 podeu veure un esquema electrònic simplificat del circuit d’un
fotodetector amb resistència que varia amb la llum LDR (Light Dependent Resistence).
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El raig de llum passa per un filtre que deixa passar només la freqüència activa del gas
que volem mesurar.

Fig.
8.12
Esquema
d’un
fotodetector de gasos amb
una LDR.

Aquest fotodetector té dues sortides. La sortida 4 mA/20 mA, on tenim la
mateixa variació que a la LDR, però en corrent, que varia contínuament entre 4 mA i 20
mA. L’alarma de sortida s’activa quan la presència de gas assoleix una concentració
determinada.
A la figura 8.13 podeu veure l’aspecte de dos detectors de gasos comercials. El
primer detector amb resistència catalítica i el segon per infrarojos.

Fig. 8.13 Aspecte de detectors de gasos comercials, el de
dalt amb una resistència catalítica i el de baix per
infrarojos

El dibuix de la part de dalt de la figura 8.13 és un sensor catalític amb dues
resistències, una resistència activa al gas i una altra resistència de valor fix que fa de
referència en el pont de Wheatstone. A la resistència activa el gas oxida el sensor
catalític i n’augmenta la resistència. Mentre que el segon detector, el de baix de la figura
8.13, és un detector d’infrarojos. On la font d’infrarojos s’alimenta a 24 V de corrent
continu, a la dreta, el receptor té sortides d’alarma i de 4 mA/ 20 mA.
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6 Cabal de líquids i gasos

El cabal, flow rate en anglès, és la quantitat de material líquid o gas en pes o
volum que flueix per unitat de temps. La mesura del cabal d’un líquid o d’un gas és
interessant quan volem saber el consum d’aigua, gas, benzina, etc.
Els sensors més senzills per mesurar cabals estan basats en una hèlix posada dins
d’un tub per on es fa circular el líquid o el gas que volem mesurar. La velocitat de
l’hèlix és proporcional a la quantitat de líquid o gas que hi circula. Com més cabal de
líquid hi circuli, més de pressa es mourà l’hèlix. Un cop calibrada l’hèlix, si mesurem
les seves voltes obtenim una lectura del cabal.
Un sensor una mica més precís per mesurar el cabal d’un líquid o d’un gas es
basa en el teorema de Bernouilli. Segons aquest teorema en un fluid incomprimible (la
massa es conserva), i sense fregaments, es compleix que el canvi de velocitat en un
líquid o en un gas provoca un canvi en el sentit oposat a la pressió [17]. Aquest canvi és
igual al canvi que pateix l’energia cinètica de la unitat de volum quan se suma als canvis
de la diferència de nivell, és a dir:
pgz

v2
 constant
2

A on: p és la pressió estàtica del punt en estudi, ρ és la densitat del fluid
(incomprimible), z és l’altura geomètrica de líquid respecte un lloc de referència, v és la
velocitat del fluid en el punt en estudi i g és la gravetat a la terra.
El cabalímetre d’obstrucció, basat en el teorema de Bernouilli, té la forma de la
figura 8.14. En aquesta figura veiem un tub que es vol fer servir per mesurar el cabal i
en el qual s’ha modificat el flux normal del fluid per mitjà d’un forat més petit.

Fig. 8.14 Placa d’obstrucció en un
sensor de pressió diferencial.

Aquesta obstrucció produeix una caiguda de pressió que depèn del cabal. Si en
un tub pel qual hi circula un fluid hi posem una placa amb un forat al mig es produeix
una concentració de la vena del fluid. Aleshores, passa de tenir una pressió p1 a la secció
transversal A1, a tenir una pressió p2 a la secció transversal A2. Atès que la massa de
líquid es conserva, podem expressar:
Q  A1 v1  A2 v 2

(4)

Per altra banda, si apliquem el teorema de Bernouilli:
p1   g z1  

2

2

v1
v
 p2   g z 2   2
2
2
207

8 Sensors de vaixells

Quan operem i tenim en compte que z1 = z2 i la fórmula (4) arribem a:
v 22  2

p1  p 2
 (1  ( A2 A2 ) 2 )

I el cabal teòric és:
Q  A2 v 2

Si mesureu la diferència de pressió p1 – p2 per mitjà de la diferència de
resistències en un dipòsit separat per una membrana, vegeu la figura 8.14, podeu
calcular el cabal Q del líquid o gas. Per trobar la diferència de resistències posem cada
resistència en una branca d’un pont de Wheatstone.
Una manera molt senzilla de mesurar el cabal d’un líquid és omplir un volum
conegut (per exemple una galleda) amb l litres de líquid en un temps determinat t, el
cabal és l/t [litres/s].

7 Sensor de nivell de líquids

Els mesuradors de nivell de líquids acostumen a fer servir unes resistències
especials que, en contacte amb el líquid, varien el seu valor. Un cop calibrem aquesta
resistència en relació amb el dipòsit podem saber el nivell del líquid quan mesurem el
seu valor.
El sensor emprat consta d’una resistència envoltada per una làmina d’acer
inoxidable. Sense pressió de cap tipus per part del líquid, la resistència i la làmina estan
separades i la seva resistència és màxima. Quan hi ha un líquid, la pressió hidrostàtica
del líquid fa que la làmina exterior tendeixi a fer un curt circuit a la resistència de dins,
que té forma d’hèlix. Aquest fet fa que la resistència R vagi minvant a mesura que va
augmentant el nivell del líquid del dipòsit, vegeu la figura 8.15.

Fig. 8.15 (a) Dibuix esquemàtic d’un sensor de nivell de líquid i (b) actuació de la pressió del líquid sobre la
resistència

Si col·loquem la resistència en un braç del pont de Wheatstone podem trobar una
relació entre el nivell del líquid i la resistència. Un altre mètode per mesurar el nivell de
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líquids és fer rebotar ultrasons, com en una sonda acústica o en un radar, i així poder
saber l’altura del líquid a dins del dipòsit.
Un mètode semblant a l’anterior per veure el nivell d’un líquid és fer rebotar un
feix de llum i recollir-lo; quan no hi ha líquid desvia el feix i no es detecta senyal.
També hi ha un mètode que subministra una mesura continua de la quantitat de
carburant que hi ha en un dipòsit, com en el cas del cotxe, amb un sensor de resistència
variable enganxat a una boia, el qual es pot veure a la figura 8.16.

Fig. 8.16 Sensor de
dipòsit de benzina

En un extrem tenim un flotador que fa variar un contacte que va girant segons la
posició del flotador en el líquid, i aquest gir fa variar una resistència elèctrica. Cal tenir
present que aquesta resistència té la informació del nivell del líquid va a l’indicador
visual que hi ha en el pont de comandament. Aquesta resistència es connecta en sèrie
amb l’indicador visual i la bateria. Pel que fa al circuit, està format per una bateria,
indicador visual, resistència, palanca del flotador i massa. El circuit funciona de forma
que quan la resistència és màxima, la desviació de l’amperímetre és mínima, i quan la
resistència és mínima, la desviació és màxima.

8 Velocitat d’un eix

El mètode més senzill per mesurar la velocitat d’un eix es basa en comptar amb
sensors les vegades que un eix passa per un mateix lloc físic. Els sensors més utilitzats
son els fotodíodes i els sensors d’efecte Hall.
Hi ha un altre tipus de sensors que mesuren la velocitat d’un eix basant-se en la
llei de Faraday. Aquest sensor és molt utilitzat per trobar la velocitat en revolucions per
minut (rpm) d’un eix, i es coneix com a tacòmetre.

8.1 Velocitat del vent

La mesura amb una certa precisió de la velocitat del vent és molt important per
navegar, en general, i per navegar a vela, en particular. El mètode més comú per fer
mesures de velocitat i direcció del vent és el que utilitza un sistema mecànic format per
unes cassoletes que giren al voltant d’un eix. La velocitat a la qual giren ens dóna la
velocitat del vent. A la figura 8.17 podeu veure aquest mètode juntament amb una
superfície plana que ens subministra la direcció del vent.
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Fig. 8.17 Fotografia d’un sensor
utilitzat per mesurar la velocitat del
vent i la seva direcció

Per mesurar el mòdul de la velocitat del vent s’utilitza un sistema que detecta
quan les cassoletes donen una volta sencera. Cada cop que les cassoletes fan una volta
sencera, el sistema ens subministra un pols elèctric. Això es pot fer electrònicament per
mitjà de l’ús d’un sensor Hall o amb un fotodíode. En tots dos casos, com més velocitat
té el vent, a més voltes per unitat de temps giren les cassoletes. Un vegada tenim el
sensor muntat, s’ha de calibrar i veure exactament el nombre de polsos que corresponen
a cada velocitat.
A la figura 8.18 veiem l’esquema que fa servir un sensor d’efecte Hall que gira
solidari amb l’eix de les cassoletes, i que va passant pel davant d’un imant cada cop que
les cassoletes completen un gir. Recordeu que un sensor Hall dóna un pols elèctric cada
cop que passa per davant d’un camp magnètic.

Fig. 8.18 Mesurador de la velocitat del vent amb sensor Hall

A la figura 8.19 podeu veure un esquema d’un mesurador del mòdul de la
velocitat del vent fet amb un fotodíode (emissor/receptor) i una roda amb un forat a la
part de fora. Cada vegada que el feix de llum creat pel fotodíode passa pel forat de la
roda genera un pols elèctric, i ens diu que la roda ha fet una volta sencera.
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Fig. 8.19 Roda amb dos fotodíodes:
el sistema genera 1 pols/volta

Per mesurar la direcció per on ve el vent fem servir una làmina que el vent posa
sempre paral·lela a la seva direcció, i que gira solidàriament amb una altra roda dentada
que a més té un forat sincronitzat amb una referència. El sistema està format per una
roda dentada amb molts forats externs més un forat intern de referència. El sistema
també té dos fotodíodes emissor/receptor fixes que estan en línia amb els forats externs i
externs. El forat de proa (forat de sincronitxació) ens serveix per inicialitzar la mesura,
vegeu la figura 8.20.
Quan detectem el forat de proa, amb l’ajut d’un servomotor alineem el forat de
la roda amb la proa, i posem un registre a zero. Això ho fem cada vegada que engeguem
el mesurador de velocitat del vent, amb l’ajut del fotodíode P (emissor/receptor).
Des d’aquest moment, amb l’inici apuntant a la proa, comptem els forats de la
roda de la direcció del vent i que passen pel davant del fotodíode A (emissor/receptor) i
obtenim una mesura de l’angle girat. Amb aquest angle tenim la direcció de la velocitat,
figura 8.20.

Fig. 8.20 Roda dentada amb forat indicador
de proa per mesurar la direcció per on bufa
el vent de la direcció R a la S i làmina que
ens diu la direcció del vent.

A la pràctica, el vent pot canviar de direcció, és a dir, pot fer girar la roda en el
sentit horari o en sentit antihorari. Per tenir en compte aquest fet, s’afegeix un altre
fotodíode (emissor/receptor) fix a poca distància del fotodíode A (emissor/receptor).
Observeu la figura 8.21.

Fig.

8.21 Disposició dels tres
fotodíodes fixes en un
detector de sentit.
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El fotodíode emissor A produeix en el receptor un senyal i el fotodíode emissor
B produeix un altre senyal en el seu receptor. Aquests dos senyals estan desfasats
depenent de la distància entre díodes detectors i del sentit del gir.
Per poder determinar el sentit del gir portem aquests senyals a un biestable tipus
D. La taula de veritat d’un biestable tipus D controlat per rellotge quan canvia de 0  1
i el senyal de clear (posa a ‘0’ la sortida) asíncron, els podeu veure a la taula II.
Taula II
Taula de veritat d’un biestable tipus D que canvia quan el rellotge passa de ‘0’  ‘1’
D

/CLR

Q(Sortida)

1
0
Indiferent

1
1
0

1
0
0

És a dir, un biestable tipus D és com una memòria, que guarda el que posem a
l’entrada D només quan el rellotge canvia de 0  1. A més, de forma asíncrona podem
posar a zero la sortida quan fem /CLR = 0.
A la figura 8.22 podeu veure l’esquema d’un circuit digital fet amb dos
biestables tipus D que detecten el sentit de gir d’un disc. Quan el disc gira cap un sentit,
incrementa un comptador, i quan gira en sentit contrari, hi ha un decrement al
comptador. Així, a cada moment tenim la posició exacte. L’entrada A és conseqüència
de la sortida del fotodíode receptor A i l’entrada B ve del fotodíode receptor B.

Fig. 8.22 Esquema amb biestables tipus D
per mesurar la direcció del vent.

Amb aquest circuit i els forats A i B fets en la seqüència i sentit de gir de la
figura 8.21, primer arriba el senyal que ve d’A i després el senyal que ve de B. En el
circuit de la figura 8.22, el senyal a la sortida Y és zero i a la sortida X és u.
En el circuit IC1 de la figura 8.22, el senyal A que passa 0  1 és validat quan
el senyal B, que fa de rellotge, va de 0  1.
Quan la sortida A no rep senyal passa d’1  0 i obliga, per l’entrada CLR, IC1 a
posar la seva sortida X a ‘0’; vegeu la figura 8.23 (a).
En el circuit integrat IC2, al començament el senyal Y és zero i quan el senyal A
passa a ‘1’ no l’afecta perquè el senyal B encara és zero i aquest mateix senyal passa a
la sortida. Si ara girem la roda en sentit contrari al senyal que ve de B, arriba abans que
el que ve d’A que, a més, fa de rellotge. De manera semblant, en el circuit IC2 el senyal
B és validat per A quan passa de 0  1 i la sortida Y es posa a zero quan el senyal de
CLR passa d’1 0; vegeu la figura 8. 23 (b)
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Els senyals X i Y van a les entrades up i down d‘un comptador digital. Cada cop
que hi ha un pols a senyal X, incrementem el comptador, i si hi ha un pols al senyal Y el
disminuïm, com es pot veure a la figura 8.23 (c). Així, a cada moment el comptador
porta una indicació de l’angle girat.

Fig. 8.23 Senyals generats per donar el sentit
de gir d’una roda que gira (a) cap a la dreta
i (b) cap a l’esquerra, juntament amb
l’esquema d’un circuit comptador necessari
per fer aquesta funció.

A la figura 8.24 podeu veure una fotografia d’un codificador incremental o
mesurador d’angle comercial que s’utilitza per saber el sentit de gir d’una roda. El
codificador és el de la cas Leine & Linde que té una resolució de 400 polsos/volta. A la
part esquerra de la figura 8.24 podeu veure dues rodes de ratlles negres, sobre un plàstic
transparent, que giren solidàriament amb l’eix del codificador. La roda més externa té
moltes ratlles negres posades en forma radial, mentra que la roda més interna és una
única circumferència de traç més gruixut amb només una ratlla posada en forma radial.
El cercle més externa fa la funció de les dents de la figura 8.20, juntament amb
un fotodíode transmissor fix. La roda més interna, que només té una ratlla, es fa servir
per dir quan comencem a comptar (zero), i ens diu els graus del gir, aquesta roda interna
també té associat un fotodíode per fer les mesures. Una funció addicional de la marca
interna és per mesurar angles més gran d’una volta.

Fig. 8.24 Aspecte intern d’un
codificador incremental o mesurador
d’angle de 400 polsos/volta de Leine
&Linde

8.2 El tacòmetre

El tacòmetre està basa en un circuit amb N espires travessades per un flux
magnètic Φ variable en el temps s’indueix una tensió e (llei de Faraday), l’eix de les
espires són perpendiculars al camp magnètic i el moviment de les espires és circular al
voltant de l’eix amb una velocitat ω, figur 8.25.
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Fig. 8.25 El Tacòmetre

Tots aquests paràmetres estan relacionats per:
e  N

d
dt

Si les espires tenen una superfície A i les travessa un camp magnètic B, giren un
angle θ a una velocitat angular ω i tenim:
e= N

d
dθ
B A cos θ = B A sin θ
dt
dt

Com que la freqüència angular es defineix com ω = dθ/dt i θ = ∫ω dt
e = N B A sin θ ω = N B A ω sin ( ∫
ω dt ) = N B A ω sin ω t
e = N B A ω sin ( ∫
ω dt )

Si suposem que ω és constant:

e = N B A ω sin ω t
En el tacòmetre, un cop rectificada la tensió de sortida, és directament
proporcional a la pulsació de gir  (NBA) de les espires dins del camp magnètic.

8.3 Codificadors de posició

Aquest tipus de sensors són utilitzats per controlar la velocitat i posició de l’eix
d’un motor. Hi ha dos tipus de codificadors de posició: els incrementals i els absoluts.
El decodificadors incrementals formen una circumferència amb forats en disc molt
prim, que gira solidàriament amb un eix. Quan els forats passen davant d’un capsal
lector ens subministren la velocitat de l’eix del motor. Els codificadors absoluts estan
formats per moltes circumferències amb espai en blanc o en negre en un disc i que
passen davant d’un capsal amb varis sensors. Aquest tipus de codificador ens
subministra la posició de l’eix. Vegeu la figura 8.26,
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Fig. 8.26 Sensors de
posició. (a) incremental i
(b) absolut

9 Velocitat d’un vaixell

L’aparell que ens mesura la velocitat del vaixell, es coneix com a “corredora”.
Per saber la velocitat d’un vaixell, principalment disposem de tres mètodes: el mètode
per efecte Doppler, el mètode per efecte electromagnètic i per càlculs de dades GPS.
9. 1 Velocitat d’un vaixell per efecte Doppler

Una de les maneres més comunes per mesurar la velocitat d’un vaixell és emetre
una radiació d’ultrasons per sobre dels 20 kHz que queda reflectida en el fons marí.
Com que hi ha un moviment relatiu entre el vaixell i el fons marí, que es considera de
velocitat nul·la, es produeix un canvi de freqüència a la freqüència reflectida per efecte
Doppler [1].
v
f emissor  f receptor  2 f emissor
vp
A on v és la velocitat del vaixell que volem mesurar i vp la velocitat de
propagació de la radiació acústica en el mar. Llavors, prenem com a valor típic de la
velocitat del so a l’aigua del mar vp = 1.500 m/s.

9. 2 Velocitat d’un vaixell per sensor electromagnètic

El sensor electromagnètic per mesurar la velocitat del vaixell es basa en la llei de
Faraday-Maxwell. La idea principal es pot veure a la figura 8.27 (a).

Fig. 8.27 (a) Esquema bàsic del moviment d’un sensor electromagnètic i (b) sensor electromagnètic situat a l a quilla
d’un vaixell des d’un observador fix en el fons marí.
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El principi físic del sensor és un fil conductor amb longitud l que es mou en un
camp magnètic B a una velocitat v i una distància x. El resultat de la velocitat amb que
es mou el fil és que als seus extrems s’hi indueix una tensió e:
A lx

e

d
d
B A  B l x  B l v
dt
dt

(5)

El sensor magnètic es fa servir en de líquids conductors com l’aigua de mar i la
sang. En un vaixell s’utilitza per trobar la velocitat i va muntat a la quilla de la nau.
Compta amb dos elèctrodes A i C, separats una distància l, i un camp magnètic B
perpendicular, tal i com podeu veure a la figura 8.27 (b).
Per centrar idees, suposem que hi ha un espectador fix en el fons marí que mira
cap a la quilla d’un vaixell que es mou a una velocitat v en la direcció que hem posat a
la figura 8.27 (b). Noteu que des del fons marí, com que l’aigua de mar és conductora,
es produirà un fil de càrregues negatives des de l’elèctrode A cap a l’elèctrode C, que en
un moment determinat genera un fil a la posició 1. Un temps més tard veurem el fil a la
posició 2. Per tant, hi ha una variació de flux que produeix una tensió entre els
elèctrodes A i C. Aquesta tensió és proporcional a la velocitat v del vaixell, fórmula (5).

10 Sonda acústica

La sonda acústica és un sistema electrònic, molt comú en un vaixell, que serveix
per mesurar la fondària del fons marí. Avui la sonda acústica és una ajuda important a la
navegació i a la pesca, i està instal·lat en gairebé tots els vaixells.
Per fer les mesures, els vaixells generen dins de l’aigua i sota el casc del vaixell
uns polsos ultrasònics que normalment varien entre 30 kHz i 200 kHz. Els polsos
ultrasònics són periòdics i d’unes freqüències entre 10 i 600 polsos per minut. El fons
marí reflecteix el pols i, un temps després, és rebut pel vaixell, figura 8.28.

Fig. 8.28 Principi de funcionament de la sonda acústica

Si el senyal viatja una distància d en un temps t i a una velocitat vp, podem
expressar la distància al fons marí com:
d  vp
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Encara que la velocitat del so a l’aigua de mar depèn de la temperatura i de la
concentració de sal, agafem com a valor típic de la velocitat del so vp =1.500 m/s.
Els sensors utilitzats per generar/detectar els senyals ultrasònics, principalment
són de dos tipus: Piezoelèctrics i Magnetostrictius. Els cristalls Piezoelèctrics són
cristalls de zirconat de plom, PbZrO3, o titanat de plom, PbTiO3. Mentre que els cristalls
Magnetostricitius estan fets amb materials com el cobalt, el níquel o l’acer. Els dos tipus
de sensors utilitzen la propietat de certs cristalls de canviar les seves característiques
elèctriques o magnètiques per les mecàniques, i a l’inrevés. Així els cristalls
Piezoelèctrics s’estiren o s’arronsen si li apliquem un camp elèctric i, els cristalls
Magnetostrictius o fan si se’ls hi aplica un determinat camp magnètic, figura 8.29.

Fig. 8.29 Cristalls i formes de funcionament d’un sensor: (a) piezoelèctric i (b) magnetostrictiu.

Els cristalls són el dielèctric d’un condensador que per pressió canvia la seva
capacitat o a l’inrevés, de manera que influeix en la freqüència d’un oscil·lador.
Si afegim a la sonda acústica un sistema de representació dels ecos podem tenir
una sistema semblant al radar, però dins l’aigua. Aquest sistema es coneix com a sonar,
(SOund Navigation and Ranging).
En funcionament normal, l’impuls generat pel sensor viatja per l’aigua
propagant-se en forma de con. L’ample del con depèn de la freqüència dels polsos. Per
exemple, per una sonda acústica comercial a 50 kHz l’ample és d’uns 45o i a 200 kHz
és d’uns 11o, vegeu la figura 8.30.

Fig. 8.30 Con acústic per a
dues freqüències de treball

L’ona de freqüència de 200 kHz es fa servir en aigües poc fondes, de l’ordre de
150 m (500 peus), i quan es navega a gran velocitat. Amb aquestes ones tenim imatges
amb molta definició. La freqüència de 50 kHz es fa servir en aigües més fondes, per
sobre de 150 m. En aquest cas, produeix una imatge amb menys detall que la freqüència
de 200 kHz.
Com que el sensor de la sonda acústica radia ones acústiques es comporta com
una antena. Atès que el sensor treballa com una antena que radia ones sinusoïdals
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acústiques, compleix l’equació general de les estructures radiants pel que fa a la
directivitat. La directivitat d’una antena augmenta amb la freqüència de treball [19].
D

4

2

A

A on D és la directivitat, concentració d’energia en una direcció, λ és la longitud
de l’ona acústica radiada per la sonda acústica i A és l’àrea de l’antena emissora. El fet
que el transmissor actuï com una antena justifica que, com més freqüència tinguem del
senyal acústic, el con format pel diagrama de radiació del sensor sigui més estret, ja que
augmenta la directivitat quan disminueix la longitud d’ona . Per trobar la velocitat
relativa del vaixell respecte al fons marí es fa treballar la sonda acústica amb una ona
contínua, que genera una ona acústica contínua de forma ininterrompuda. En aquest cas
la velocitat es calcula per efecte Doppler.

11 Navegació inercial

En una navegació marítima hi ha un moviment respecte a la costa i un moviment
dels aparells i del personal respecte al vaixell. Si fixem la navegació respecte al vaixell,
la navegació se’n diu inercial.
A tota navegació inercial coneixem en cada moment els paràmetres del vaixell
següents: direcció, acceleració, velocitat i l’espai recorregut. El aparells que ens
subministren aquests paràmetres són: el giroscopi i l’acceleròmetre. Per poder fer la
navegació inercial, necessitem inicialitzar el giroscopi abans de començar la travessia.
La direcció del vaixell ens la subministra el giroscopi, que pot ser mecànic, làser
o de fibra òptica i piezoelèctric. Els giroscopis ens mesuren la velocitat angular Ω del
vaixell en el moment de gir o canvi de ruta. Un cop sabem Ω, per integració tenim
l’angle girat. Al fer la integral es pot introduir un error, al mesurar Ω s’introdueix error
perquè Ω no és totalment constant en el temps. Es poden aconseguir velocitats amb el
giroscopi de 1º /minut. El giroscopi detecta el moviment de la nau inclús a dins d’un
recinte tancat en el que no podeu veure ni les estrelles ni l’actuació del camp magnètic
sobre la brúixola.
L’instrument que té la propietat d’orientar se cap a la direcció Nord - Sud
geogràfic per l’acció de les propietats giroscòpiques de la Terra i romandre en aquesta
orientació rep el nom de girocompàs.
L’acceleròmetre, que és l’altre aparell necessari per a la navegació inercial, ens
mesura la acceleració o velocitat de canvi de la velocitat en una determinada direcció.
Integrant l’acceleració dues vegades obtenim la velocitat i l’espai recorregut pel vaixell.
Els tipus d’acceleròmetres més importants són: el mecànic, el de condensador, el
piezoelèctric i el MEMS (Micro Electro Mechanical Systems).
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11.1 Giroscopi mecànic

El giroscopi mecànic està basat en un disc amb moment d’inèrcia I que gira a
una velocitat ω. Sinó li apliquem cap parell en el seu eix de gir, el giroscopi sempre
marca la mateixa direcció. Aquest fenomen s’anomena rigidesa giroscòpica. Però
l’acceleració de la Terra, anomenada acceleració de Coriolis. Utilitzant un sistema
anomenat balístic de mercuri, crea parell que si el fem actuar sobre l’eix provoca la
precessió del disc, és a dir fa que l’eix del giroscopi s’orienti cap al Nord [30].
L’eix del giroscopi marca la direcció de referència per a la navegació (meridià).
Aquesta referència és la que pot fer servir qualsevol mòbil (nau, avió, torpede, etc.) per
fixar la seva trajectòria. Quan una causa externa fa modificar el rumb del vaixell, la
orientació de l’eix del giroscopi respecte al vaixell no varia, el que sí que varia és
l’orientació de l’eix del mòbil respecte a una direcció de referència externa. El pilot
automàtic ho aprofita per provocar un moviment del timó que retorni la nau al rumb
desitjat [30].
La rigidesa o inèrcia giroscòpica és la propietat del giroscopi que fa que quan el
disc del giroscopi està girant, manté fixa la direcció del seu eix, mentre que no hi actuï
cap parell. La precessió es genera quan tenim un disc girant i li apliquem un parell en el
seu eix i , aleshores, l’eix s’orienta buscant el parell aplicat.
En el seu moviment de rotació, la Terra fa una revolució diària, una velocitat
angular Ω de 15º/hora, al voltant de la línia que uneix els pols (línia Nord Sud),
velocitat angular Ω es pot suposar generada pel parell QQ’de la figura 8.31 (a). Per a un
observador situat en un punt P de l’hemisferi Nord, figura 8.31 (a), el cel es mou d’Est a
Oest (contrari al de la Terra). Per aquest observador, existeixen dos moviments: el de gir
del meridià que passa pel punt fix i la inclinació de l’horitzó al voltant del meridià.
La projecció o influència de la velocitat de rotació de la Terra sobre el pla de
l’horitzó d’un punt P de latitud Φ, figura 8.31 (a) és igual a: Ω cos Φ. Aquesta velocitat
és la velocitat d’inclinació de l’horitzó. Per una altra banda, la velocitat de gir de la línia
Nord Sud d’aquest punt és igual a: Ω sin Φ, figura 8.31 (a).
El moviment de rotació de la Terra produeix l’enfonsament del pla de l’horitzó,
la Terra s’enfonsa cap a l’Est i s’aixeca cap a l’Oest. Per la rigidesa del giroscopi, quan
s’enfonsa el pla de l’horitzó fa que l’eix del giroscopi s’aixequi, doncs tendeix a
conservar la direcció. L’enfonsament del pla de l’horitzó es provocat pel parell SS’,
figura 8.31 (a). El segment rr’ de la figura 8.31 (a) ens mesura l’enfonsament d’un pla
de l’horitzó posat a l’equador, casi a l’est.
L’efecte de l’enfonsament aixecament del pla de l’horitzó, s’aprofita amb un
procediment i muntatge anomenat balístic de mercuri. El balístic de mercuri està format
per dues capses metàl·liques parcialment plenes de mercuri i comunicades per un tub
estret. Les capses estan posades a les cares nord sud de l’eix gir del giroscopi i
aguantades per un pivot, figura 8.31 (b). El balístic de Mercuri, quan l’horitzó
s’enfonsa, genera un parell que actua sobre l’eix del giroscopi provocant la seva
orientació cap al meridià.
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Fig.8.31 (a) Acció de la rotació de la Terra sobre el pla de l´horitzó d’un Giroscopi mecànic, (b) balístic de
mercuri en repòs i apuntant a l’Est amb els parells que hi actuen (c) diagrama de velocitats de
rotació d’un punt P amb latitud Nord i (d) espiral dibuixada en un pla perpendicular a l’horitzó pel
nord n del giroscopi quan busca e meridià (en equilibri hi ha petites oscil·lacions).

Si el motor del giroscopi esta aturat, figura 8.31 (b) dibuix 1, el mercuri està en
equilibri i les capses tenen la mateixa quantitat de mercuri. Tot seguit engeguem el
motor, atès l’enfonsament del pla de l’horitzó, per rigidesa del giroscopi, es produeix
una lleugera elevació sobre l’horitzó de l’eix del giroscopi (angle β), figura 8.31 (b)
dibuix 1. A més el giroscopi forma un angle α amb la direcció Nord Sud (meridià),
figura 8.31 (c).
Del parell Ω cos Φ, que representa la velocitat d’inclinació de l’horitzó, es pot
trobar el component en la direcció de l’eix del giroscopi (Ω cos Φ cos α) que no té un
efecte apreciable i el component en la direcció normal a l’eix del giroscopi
(Ω cos Φ sin α) que produeix un aixecament del Nord el giroscopi, figura 8.31 (c).
L’enfonsament del pla de l’horitzó cap a l’Est fa que hi hagi un transvasament
de mercuri entre la capsa DA i DB que crea un parell (sortint al paper), figura 8.31 (b)
apartat 2. Per precessió giroscòpica, aquest parell sortint del paper buscarà el parell
creat pel gir del motor, generant un gir de velocitat angular Ω. El resultat de tot això és
que l’eix del giroscopi passa pel punt P, disminuint angle α. Quan α = 0, l’eix estarà en
línia amb el meridià i ens marcarà el Nord geogràfic. L’eix del giroscopi per arribar a
l’equilibri dibuixarà una espiral imaginària en un pla perpendicular a l’horitzó.
Si el giroscopi no té cap tipus de pèrdues per fregament en un punt P de la
trajectòria d’un giroscopi hi actuen tres parells [30]. El que produeix l’aixecament de
l’eix de gir (Tg = Ω cosΦ sinα), el que crea un gir cap a l’Est de la vertical
(Dr = Ω sin Φ) i el que genera una precessió cap a l’Oest per l’aixecament de l’eix
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(P = k sin β) [30]. L’extrem del giroscopi dibuixaria indefinidament una el·lipse, pel
que el Nord no quedaria ben fixat. Per trobar la el·lipse poseu l’equació diferencial de la
velocitat en cada eix per a angles d’α i β petits posant la variació en el tempsde cada
component x i y.
dy
= Tg = k1 sin α ≈k1α ≈k1 x
dt

;

dx
= Dr
dt

P = D r - k 2 sin β ≈D r - k 2 β ≈D r - k 3 y

Derivant les dues equacions respecte a t i simplificant queda el sistema següent
d2 y
+ k 4 y = k 5D r
dt 2

;

d2 x
+ k6 x = 0
dt 2

Les equacions finals són les del moviment harmònic. Les solucions amb a, b i c
constants són: x = a sin ωt, y = b cos ωt. Que és l’equació paramètrica de l’el·lipse
descentrada: (x/a)2 + ((y-c)/b)2 = sin2ωt + cos2ωt = 1. Per aconseguir la convergència del
senyal cap al meridià li introduïm un esmorteïment creant un a precessió vertical en
sentit contrari a la inclinació de l’eix del giroscopi. Per crear la precessió vertical posem
un pes petit en la capsa protector[30], figura 8.31 (b),
Si utilitzeu un giroscopi mecànic s’ha d’inicialitzar abans (unes hores) de salpar,
encara que hi ha vaixells que no l’aturen mai. Un cop inicialitzat el giroscopi mecànic
marca sempre la direcció del nord geogràfic, ens subministra un punt d’orientació
mentre naveguem i amb l’ajut de les cartes de navegació i del pilot automàtic ens
permeten navegar.
Per acabar quan volem automatitzar un pilot automàtic utilitzant girocompassos
mecànics, posem un acceleròmetre a bavor i un altre a estribord perquè ens detectin de
forma gairebé instantània qualsevol gir. No utilitzem la mesura visual dels girs
subministrats pel giroscopi perquè és difícil controlar electrònicament aquests senyals.
Quan detectem un canvi amb els acceleròmetres el sistema actua de forma instantània,
més endavant analitzarem el funcionament i tipus dels acceleròmetres.

11.2 Giroscopi de fibra òptica i giroscopi làser

El giroscopi el giroscopi òptic és tan precís com pot ser el mecànic. Però no té o
té poques parts mòbils. Els giroscopis òptics es fan servir per a navegació inercial [29]
pel que han d’inicialitzar se al començar el viatge i, necessiten un ordinador a bord per
re calcular en cada moment la ruta.
Al començament del segle XX, els investigadors varen comprovar que la llum
podia tenir un comportament giroscòpic5. Actualment hi ha dues estructures en les que
queda palesa aquest comportament giroscòpic de la llum, el giroscopi de fibra òptica i el
giroscopi làser. El giroscopi de fibra òptica té una fibra òptica circular molt llarga (~ 5
km) en un espai molt petit, Quan li injectem un raig de llum en un extrem, el temps que
necessita el raig per a recorre tota la fibra òptica del rodet circular depèn de si el circuit
està aturat o girant. La diferència de temps entre un cas i l’altra es pot utilitzar per
5

Giroscopios ópticos. Dana Z. Anderson. Investigación y Ciencia. p 72 nº 16, Juny 1986.
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mesurar l’angle de rotació d’una nau. Els giroscopis de fibra òptica que utilitzen la llum
per a detectar la velocitat de rotació d’un eix estan basats en l’efecte Sagnac. L’efecte
Sagnac es troba en la configuració anomenada interferometria d’anell. Per crear l’efecte
Sagnac, el feix de llum es divideix en dos camins oposats, i torna al punt d’entrada per
l’acció d’uns miralls provocant un fenomen d’interferència. La intensitat de les franges
d’interferència depèn de l’angle girat per la instal·lació.
Suposeu que fem girar solidàriament a una velocitat angular Ω tota l’estructura
formada per: un emissor d’un raig de llum (díode làser), un rodet de fibra òptica i un pla
d’interferència o una làmina de vidre per comptar els zeros de l’ona estacionària, vegeu
les figures 8.32 (a) i 8.32 (b).

Fig. 8.32 (a) Giroscopi de fibra òptica (rodet, mirall semitransparent i interferòmetre), (b) llum viatjant per un
anell circular, (c) formació de l’ona estacionària per un mirall i (d) estructura completa d’un giroscopi
làser amb quatre miralls i una làmina fixa.

En el giroscopi de fibra òptica, es fa servir quan una ona amb una longitud d’ona
λ molt petita i una fibra òptica molt llarga, per tenir més precisió en la mesura de la
diferència de distàncies dels rajos que es propaguen en direccions oposades,
figura 8.32 (a). Aquests rajos s’obtenen per la utilització d’un mirall semitransparent
que desdobla en parts iguals el feix generat pel làser. Els dos feixos circulen en
direccions oposades pel rodet de fibra i al sortir es recombinen en el mirall
semitransparent. Si posem una pantalla a la sortida d’aquest mirall no es veu cap senyal
lluminós (pantalla fosca) si el rodet no gira. En canvi, si el rodet gira en un sentit es
produeix un canvi de fase entre els dos raigs i es genera una interferència i s’il·lumina la
pantalla amb més o menys intensitat depenent de com sigui la interferència dels dos
raigs. Per detectar la interferència es posa un fotodíode darrera de la pantalla interferent,
figura 8.32 (a).
El canvi en les franges d’interferències es conseqüència dels diferents camins
que ha viatjat el llum per la rotació de tota l’estructura. El feix de llum que viatja en el
sentit de rotació, viatja un Δl més en un temps t1. Igualment la que viatja en sentit
contrari viatjarà un Δl menys en un temps t2.

t1 

2 R  l
c

;

t2 =

2 π R - Δl
el mirall s’ha mogut Δl = R Ω t 1
c
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t1 

2 R
c - R

;

t2 =

2πR
c + RΩ

;

Δt = t 1 - t 2 =

4π R 2 Ω 4AΩ
2 π R 2Ω
= 2
≈
c2
c 2 - R 2Ω 2
c

La diferència de camins viatjats pels dos rajos és: Δz = c Δt. Mentre que la
diferència de fase entre els dos senyals és: ΔΦ = kΔz = 2cΔt/ i d’aquí trobem Δt, Ω i
integrant l’angle girat α.
Un observador, situat en el punt mig d’un anell estàtic, envia dos polsos de llum
en el mateix moment i els rep simultàniament aleshores Δt = 0 i ΔΦ = 0. Si l’anell gira,
l’observador es mou cap a un dels polsos i s’allunya de l’altre pols. La diferència de
temps hem vist que és proporcional a Ω.
L’altre giroscopi que fa servir el comportament giroscòpic de la llum, el
giroscopi làser, utilitza les propietats d’una cavitat ressonant. Una cavitat ressonant és
un recinte buit que serveix reforçar ones electromagnètiques o sonores. Un làser consta,
a grans trets, d’un tub llarg i recte ple, d’un mitjà que pot ser sòlid, gas o líquid. Cada
extrem es tanca amb un mirall semitransparent finament polit. En un extrem excitem un
focus de llum, atès que el llum va i torna d’un extrem a l’altre, la seva intensitat queda
amplificada. Els primers giroscopis làser estaven formats per una estructura de quatre
tubs de vidre formant una cavitat ressonant en forma de quadrilàter i es feia circular la
llum per tot el dispositiu col·locant un mirall a cada cantonada vegeu les figures 8.32
(c) i 8.32 (d). Els giroscopis làser moderns es construeixen fent que la cavitat ressonant
tingui forma d’anell. En un giroscopi modern, tot el giroscopi cap en una mà oberta. Un
giroscopi làser típic està format per un únic bloc de vidre en el que s’hi ha perforat un
canal quadrat en el que s’hi posa una barreja de gasos (neó i heli). Per completar
l’estructura, el làser té uns quants elèctrodes i quatre miralls col·locats en el bloc.
Alguns làsers circulars tenen un canal triangular i tres miralls.
Encara que a la pràctica el giroscopi làser té una forma poligonal tancada, el seu
funcionament s’entén millor imaginant el cas ideal un anell circular. Quan l’anell està
quiet, una descàrrega làser genera, a dins de l’anell de fibra òptica, una ona lluminosa
estacionària. Com passa en una corda d’una guitarra excitada, en tot el camí de l’ona hi
ha una successió de nodes (mínims) i d’antinodes (màxims). L’ona lluminosa
estacionaria, (jV+/Z0 sinkz), es pot considerar com la superposició de dues ones que es
propaguen per l’anell en direccions oposades [8], vegeu la figura 8.32 (d).
La λ del raig de llum és molt petita, unes 0,6 μm (1 μm = 10-6 m). Per tant, per
tot l’anell hi ha nombrosos nodes i antinodes. En un anell que té un perímetre de 30 cm
hi trobem cap a 106 nodes i antinodes. Suposeu que l’anell gira, perquè la nau que porta
el giroscopi canvia de rumb. Si la làmina de la figura 8.32 (d) es manté fixa i tota
l’estructura del giroscopi gira solidàriament amb la nau,el nombre de nodes que passen
per aquesta làmina és directament proporcional a l’angle girat per el giroscopi làser.
Comptant el pas dels nodes podeu saber l’angle girat làser que gira solidari amb la nau.
Per una altra banda si utilitzeu un giroscopi làser o de fibra de vidre, també
necessiteu inicialitza’l, dient li el nord. A més és imprescindible un ordinador per fer els
càlculs i saber la posició en cada moment. Abans de començar a navegar, també
inicialitzem el nord i, després quan naveguem es va corregint la posició d’aquest nord
per les dades obtingudes del GPS. Aquests tipus de girocompas porta dos giroscopis del
mateix tipus (làser o fibra) posats 90º l’un de l’altre, figura 8.33 (a). La Terra es mou a
una velocitat angular Ω de 15º/1h, aquesta velocitat angular té una influència sobre cada
un dels dos giroscopis gir1 i gir2 posats a 90º. Aquesta influència es la projecció de la
velocitat angular Ω sobre la direcció de cada giroscopi. A la figura 8.33 (a) podeu veure
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com es projecte l’efecte de la velocitat angular Ω de la Terra sobre cada giroscopi i a la
figura 8.33 (b) podeu veure un girocompas comercial que porta dos giroscopis situats a
90º l’un de l’altre, del fabricant IMAR, que té només dos connectors el de l’esquerra és
per a senyals de control i el de la dreta és per subministrar l’alimentació al giroscopi.

Fig. 8.33.(a ) Giroscopis gir1 i gir2 posats perpendiculars per fer la inicialització del girocompas, (b) foto d’un
girocompas comercial del fabricant IMAR i (c) dos acceleròmetres a1 i a2 posats a 90º per calcular l’angle ..

La influència de la velocitat angular Ω de 15º/1h sobre cada giroscopi de la
figura 8.33 (a) la podeu calcular mirant la seva projecció sobre les direccions gir1 i gir2
de cada giroscopi.
gir1 cos α = Ω

;

; gir1 sin α = Ω

operant

α = arc tan

gir3
gir1

11.3 Giroscopi piezoelèctric

Els giroscopis piezoelèctrics estan basats en uns elements vibratoris de cristalls
de quars que subministren informació de l’angle girat pel mòbil (nau). Aquesta tècnica,
basada en la vibració d’un element de quars, rep el nom de QRS (Quartz Rate Sensor).
Els giroscopis vibratoris es fonamenten en la transferència d’energia entre dues
parts d’una estructura, causada per l’acceleració de Coriolis. L’acceleració de Coriolis
és una acceleració aparent d’un cos que gira amb velocitat angular Ω i que és
proporcional a aquesta velocitat de rotació Ω.
Suposeu una partícula de massa m amb velocitat v i direcció radial en un sistema
que gira tot ell amb una velocitat Ω i que està situat en pla YZ; vegeu la figura 8.34 (a).
Un observador situat a l’eix x de la figura 8.34 (a) creu que la partícula està canviant la
seva trajectòria cap a l’eix x amb una acceleració:
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a Coriolis = 2 m v × Ω

(6)

Fig. 8.34 (a) Observador quiet a l’eix x i acceleració de Coriolis (b) estructura amb dos diapasons en H
per mesurar la velocitat angular Ω.

El sensor en H està format per dos petis diapasons de cristall de quars units i que
poden girar al voltant del seu eix a una velocitat Ω, vegeu la figura 8.34 (b). Aquesta
topologia aconsegueix separar l’excitació del diapasó de dalt de la resposta del diapasó
de baix.
Per mitjà d’elèctrodes dipositats als costats dels braços dels elèctrodes de dalt
aconseguim aplica’ls hi una vibració periòdica. Aquesta vibració flexiona en sentit
radial els dos braços de dalt a una velocitat radial v en contrafase. La vibració generada
a la forquilla de dalt es transmet al diapasó de baix per la mateixa estructura. La
forquilla de baix vibra per l’acceleració de Coriolis a una velocitat radial v,
perpendicular a la v del diapasó de dalt.
Aleshores, si l’estructura en H gira al voltant del seu eix amb una velocitat
angular Ω com a resultat d’un esdeveniment. Sobre cada braç es produeix una
acceleració de Coriolis que, pel sentit del vector v, aplica dos parells perpendiculars a v
i Ω en cada forquilla, vegeu la fórmula (6). Aquesta acceleració fa que la forquilla de
baix oscil·li en un pla perpendicular al diapasó de dalt. En el diapasó de dalt hi actua
l’acceleració radial i la de Coriolis, però és més important la radial. En el diapasó de
baix només hi actua l’acceleració de Coriolis. Per tot això, suposem que els dos
diapasons tenen moviments radials perpendiculars. El moviment del diapasó de baix és
detectat per uns elèctrodes que hi ha en aquest diapasó.
Observeu que cada diapasó es mou en direccions perpendiculars, i això produeix
en el braç de baix un parell que és proporcional a la velocitat de rotació Ω, fórmula (6).
Com que la velocitat radial dels braços v és sinusoïdal, el parell produït en el braç de
baix també ho és i, també té la mateixa freqüència i fase que el diapasó de dalt.
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El senyal del diapasó de baix es detectat i amplificat per l’amplificador Pickup.
És a dir, el diapasó de baix té un senyal d’amplitud proporcional a Ω i de la mateixa
freqüència que l’amplificador de dalt, fórmula (6).
Per mesurar la velocitat angular excitem els braços d’un diapasó per mitjà de la
creació d’una velocitat lineal v i per l’efecte Coriolis, i com que tota l’estructura gira es
produeix un parell que fa girar el diapasó de baix. A la figura 8.34 (b) podeu veure com
el diapasó de dalt es excitat en oposició de trajectòria dels dos braços. El parell de
forces generat torça tota l’estructura, però especialment el diapasó de baix. Per mitjà de
sensors piezoelèctrics als sensors del braços del diapasó de baix (Pickup tunes) recollirà
un senyal de freqüència r i amplitud B proporcional a la velocitat angular Ω.
El senyal que governa el diapasó de dalt és un senyal sinusoïdal mecànicament
radial de freqüència fr i pulsació ωr que té la forma:
A cos  r t

L’efecte d’aquest senyal és recollit pels elèctrodes del diapasó de baix.
B cos  r t  k  cos  r t

Si ajuntem aquests dos senyals en un desmodulador que fa el seu producte:
Desmodulador = A B cos ω r t cos ω r t = A B cos 2 ω r t = A B (

1 - cos 2 ω r t
)
2

Veiem que tenim un terme en continua AB/2 que és proporcional a la velocitat
angular Ω, i un terme de freqüència 2 ωr que és fàcilment eliminat amb un filtre. És a
dir, finalment es genera una sortida continua proporcional a la velocitat angular Ω. Si
integrem aquesta velocitat angular trobem l’angle girat.

11.4 Acceleròmetre

L’acceleròmetre és un dispositiu (sensor) que ens mesura acceleracions de
masses en moviment, és a dir la variació de la velocitat en una unitat de temps. Tenen
moltes aplicacions centrades en la mesura i control del moviment d’un cos.
L’acceleració no es calcula d’una mesura directa d’un paràmetre, sinó que es troba per
mesures indirectes en què un procés físic influeix en el valor d’un component. Entre les
aplicacions més comunes fetes amb acceleròmetres teniu: la mesura de la verticalitat i la
determinació de la velocitat i l’espai viatjat per un mòbil en un pilot automàtic.
Els tipus d’acceleròmetres més comuns en el mercat són: els mecànics, els de
condensador i els piezoelèctrics, vegeu les figures 8.35 (a), 8.35 (b) i 8.35 (c). També
comencen a entrar al mercat acceleròmetres MEM (Micro Electro Mechanical Systems)
que són estructures micro mecàniques i micro electròniques que mesuren l’acceleració
controlant la temperatura en aquestes microestructures.
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Fig.8.35 (a ) Esquema d’un acceleròmetre mecànic, (b) esquema d’un acceleròmetre de condensador i (c) esquema
d’un acceleròmetre piezoelèctric.

L’acceleròmetre mecànic, troba l’acceleració del sistema observant el
desplaçament d’una massa quan li apliquem una força. En un acceleròmetre mecànic,
que mesuri l’acceleració només en una direcció, la massa es troba sota l’acció d’una
molla de manera que es pot desplaçar des de la seva posició d’equilibri. Aquesta
estructura segueix la llei de Hooke (F = k x) i la segona llei de Newton (F = ma). Quan
apliquem una força a la massa, la molla la massa es desplacen una distància x. Igualant
les dues forces tenim que l’acceleració és a = (k/m) x, pel que com que k i m són
paràmetres constants si mesurem el desplaçament x sabem l’acceleració a.
Els acceleròmetres capacitius són petits condensadors basculants. Atès que la
capacitat d’un condensador, entre altres paràmetres, és funció de la distància entre
plaques, sí aquesta distància varia, varia la seva capacitat elèctrica. Els acceleròmetres
capacitius es construeixen de forma que una o les dues plaques es pot moure de forma
proporcional a una força aplicada. D’aquesta forma la variació de la capacitat pot fer
variar la freqüència d’un oscil·lador (per exemple) de forma proporcional a la força
aplicada, i per tant mesurar de forma indirecta a la seva acceleració.
Els acceleròmetres piezoelèctrics fan ús de la propietat que té aquest material de
generar un voltatge entre dos punts quan apliquem una pressió que el deformi una mica,
figura 8.35 (c). D’aquesta manera tenim un senyal elèctric proporcional a la pressió
aplicada.
Actualment es fabriquen acceleròmetres de tres eixos (X,Y, Z) amb tecnologia
MEMS [31] en un únic xip de silici, inclosa la part electrònica per tractar el senyal. Els
acceleròmetres o inclinòmetres fets amb tecnologia MEMS estan basats en el traspàs
tèrmic de calor per convenció natural. Aquests dispositius mesuren petits canvis interns
en la transferència del calor provocats per l’acceleració. Atès que la massa de prova en
aquests sensors MEMS són molècules de gas, s’eliminen les estructures mòbils a dins
de l’acceleròmetre.
Per mesurar la verticalitat d’un cos mòbil (un mòbil, un submarí, un avió, etc.)
utilitzem una estructura semblant a la que es fa servir en el cas del girocompas, però
amb dos acceleròmetres posats a 90º en comptes de dos giroscopis, vegeu
figura 8.33 (c). Cada acceleròmetre mesura l’efecte de la gravetat sobre cada direcció,
detectant si hi ha un canvi en la verticalitat. Mesurant l’angle  arribem a una fórmula
semblant a la trobada pel cas del la inicialització del giroscopi;  = arc tag a2/a1.
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12 Galvanòmetre

El galvanòmetre de quadre mòbil, té una espira rectangular mòbil de fil molt
prim, muntada en un pivot entre els pols nord-sud d’un imant. Quan un corrent passa
pels seus fils, interactua amb el camp magnètic de l’imant i es produeix un parell que
provoca la rotació de l’espira mòbil. La desviació de l’espira és proporcional al corrent
que hi passa i, la resistència del quadre mòbil és petita (≈ 0 Ω). Acostumen a portar de
fabrica una resistència protectora del galvanòmetre. Els corrents i voltatges estan
normalitzats per arribar al fons d’escala per una entrada d’1 V i un corrent de 50 A, té
una sensibilitat de 50 A/V. És a dir presenta una resistència de 20 k, figura 8.36 (a).

Fig. 8.36 (a) Galvanòmetre de quadre mòbil i circuit de funcionament, (b) Galvanòmetre de quadre creuat i
(b) galvanòmetre làmina bimetàl·lica.

Aquest tipus d’instrument es fa servir per indicar canvis de resistència. És d’ús
comú per construir instruments amb poca exactitud per mesurar directament una
magnitud com una temperatura o un nivell d’un líquid quan aquestes magnituds són
detectades per canvis en alguna resistència elèctrica, vegeu la figures 8.36 (a), (b) i (c)
els circuits de funcionament del galvanòmetre de quadre mòbil, el galvanòmetre de
quadre creuat i el galvanòmetre de làmina bimetàl·lica.
El galvanòmetre de quadre creuat es fa servir quan els canvis de resistència en el
sensor són molt grans. S’utilitza en instruments amb poca exactitud per mesurar
magnituds com la temperatura o el nivell d’un líquid quan la mesura es fa per mitjà de
la detecció del canvi d’una resistència. Aquest galvanòmetre té l’avantatge que la
posició de l’agulla s’estableix com a resultat de forces magnètiques, per la qual cosa la
posició de l’agulla és poc sensible als moviments de l’instrument. Disposa de dues
bobines, la bobina primària i la secundària, i un imant que pot girar respecte a un punt.
La bobina primària està sempre alimentada a + V volts. La bobina secundària està
situada en sèrie amb la resistència del sensor que varia segons quina sigui la mesura.
Quan la resistència del sensor és molt gran, només actua la bobina primària i atrau
l’imant. Aleshores, la fletxa apunta a l’extrem esquerre. Quan la resistència del sensor
és petita, la bobina secundària també atrau l’imant, i s’estableix un equilibri entre les
dues forces i la fletxa apunta a un punt intermedi.
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Els indicadors de làmina bimetàl·lica s’acoblen a una resistència calefactora de
forma que, quan hi circuli corrent, s’escalfi i escalfi també el bimetall. Aquest
escalfament produeix que el bimetall es deformi, adreçant-se o corbant-se. Aquest
moviment actua per mitjà d’un mecanisme de palanca amb l’agulla d’un instrument, de
manera que fa que giri. La resistència calefactora es posa en sèrie amb el sensor que es
vol mesurar. El bimetall té de poca exactitud, per això es fa servir en processos a on
l’exactitud no és prioritària i amb el bimetall sotmès a forts moviments (en automòbils).
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Preguntes

P.7

P.8

Teniu un sensor connectat a un galvanòmetre amb l’esquema de la figura (1). (a)
Quan val la resistència interna amb sèrie amb el sensor perquè el galvanòmetre
tingui la desviació màxima per 50 μA? (b) Calculeu els valors de les resistències
per a Vin = 10 V a la figura 2? (c) Calculeu les resistències perquè el
galvanòmetre mesuri Iin = 10 A amb l’esquema de la figura 3.
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Feu una taula amb el nom dels sensors marins més comuns i comenteu per què
es fan servir.
Feu un esquema per connectar un termoparell típic (cromel/alumel) a un
microprocessador.
Si el convertidor analògic a digital admet una tensió des de 0 volts fins a 1 volt,
quants bits, com a mínim, ha de tenir el convertidor per tenir una precisió d’1
mV? (Per la precisió demanada es compleix 1 V/1 mV = 103 nivells, és a dir,
com a mínim 8 nivells)
Expliqueu com funciona el circuit electrònic que subministra la direcció del
vent. (Veure apunts)
Com ho fareu electrònicament per saber la direcció, en cada moment, d’una
antena de radar que està girant? (És el mateix circuit que per la direcció del vent)
Per què el feix de l’ona d’una sonda acústica és més estret quan augmenta la
freqüència de l’ona? (D=4πA/λ2)
Trobeu pel circuit divisor de corrent de la figura la relació
entre R1, R2, I1 i I. (I1 = I R2/(R1+R2))

1V

P. 1
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1 Introducció

Les màquines elèctriques més utilitzades en el món naval són els motors de
corrent continu i els motors asíncrons. Pel que fa als generadors, el més utilitzat és el
generador síncron.
Els motors de corrent continu o Direct Currents Motors són aquells que pel seu
funcionament només fan servir energia elèctrica de corrent continu, i són actualment els
motors elèctrics més utilitzats per fer controls de poca potència amb l’ús d’energia
elèctrica. Aquest fet és gràcies a les excel·lents característiques de funcionament i
control, l’únic desavantatge és que porten un commutador mecànic que funciona mentre
gira el motor. Aquest desavantatge restringeix el marge d’operació en velocitat i
potència del motor.
El motors asíncrons de corrent altern alimentats a freqüència variable amb
inversors són una alternativa. En el control dels motors de corrent altern s’elimina el
commutador mecànic, per la qual cosa augmenta molt el cost i la complexitat del
control del motor.
La major part d’aplicacions industrials de motor elèctric es fan en motors
asíncrons o d’inducció. La raó d’aquesta particularitat rau en el fet que els motors
d’inducció són molt robusts, fiables, de preu baix i d’alt rendiment de conversió
electromecànic (~ 90%). El principal desavantatge és que són molt difícils de controlar,
perquè tenen un model matemàtic molt complex.
El motor d’inducció més utilitzat en el món industrial és el de gàbia d’esquirol
(squirrel cage). Aquest motor no té cap tipus d’escombreta per connectar el rotor a un
generador elèctric, com passa a les màquines síncrones i als motors de corrent continu.
Això és així perquè els cables que formen el rotor estan en curt circuit. No necessiten
cap corrent extern al rotor per crear els camps magnètics, perquè els creen els camps
induïts en el rotor. El motor d’inducció que estudiarem serà el trifàsic, perquè és el de
més ampli ús.
Part de l’energia necessària pel funcionament d’un vaixell l’obtenim de bateries
marines. L’energia que perden aquestes bateries en el funcionament diari en un vaixell
es torna a recuperar amb l’ús de l’alternador. L’alternador és una màquina elèctrica
síncrona que normalment funciona com un generador d’energia elèctrica.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1. entendre el funcionament d’un motor de corrent continu;
2. saber els avantatges d’un motor de corrent continu;
3. en un circuit amb un motor de corrent continu, com podem variar la tensió
d’armadura, les rpm de l’eix i el parell?
4. analitzar un esquema electrònic d’un control d’un motor de corrent continu;
5. entendre el funcionament d’un motor asíncron;
6. saber els avantatges d’un motor asíncron;
7. saber com es fa electrònicament un control escalar d’un motor asíncron;
8. saber com es fa electrònicament un control vectorial d’un motor asíncron;
9. entendre el funcionament d’un generador síncron;
10. estudiar un circuit electrònic per controlar un alternador;
11. conèixer la funció elèctrica de l’alternador en un vaixell.
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2 Conceptes bàsics de màquines elèctriques

Abans de parlar del circuits electrònics per controlar una màquina elèctrica
analitzarem alguns aspectes bàsics per entendre el seu funcionament.
Una màquina elèctrica és un dispositiu basat en l’electromagnetisme que
converteix energia elèctrica en mecànica (motor) o energia mecànica en energia
elèctrica (generadors o alternadors). Tingueu en compte que les lleis físiques en què es
basa són reversibles.
La base del funcionament de les màquines elèctriques és el camp magnètic i la
llei de Faraday o de Lenz, que ens diu que tota variació de flux sobre una espira
produeix una força electromotriu i un corrent induïts en el sentit que s’oposa a la
variació de flux inicial. Per veure aquest efecte de física elemental [1] sabem que el
camp magnètic creat per una espira per on hi passa un corrent I és un camp vectorial
tancat en ell mateix; vegeu la figura 9.1 (a). Podem suposar que qualsevol camp
magnètic es pot generar per un imant amb un nord i un sud. A la figura 9.1 (b) podeu
veure com hem substituït l’espira de la figura 9.1 (a) per un imant que crea el mateix
camp magnètic. Tot seguit, davant la cara N posem una espira tancada que travessi el
camp magnètic. Si movem l’imant cap a la dreta amb una velocitat v es produeix una
variació de flux, l’espira reacciona generant un corrent I2 que produeix un camp
magnètic que s’oposa a la variació de flux produït pel moviment de l’imant. L’espira 2
funciona com un imant que repel·leix l’imant quan s’atansen. Si l’imant s’allunya de
l’espira 2, el corrent induït és en sentit contrari i l’imant és atret.

Fig. 9.1 (a) Camp magnètic creat per una espira amb un corrent i (b) camp produït per l’espira quan s’atansa l’espira

Tot seguit veurem que, dos imants amb pols magnètics es repel·leixen, i dos
imants amb pols magnètics diferents s’atrauen. La posició d’equilibri és quan tenim dos
pols magnètics oposats, és a dir el camp magnètica de l’espira tendeix a situar se en
aquesta posició. Suposeu una espira rectangular (rotor) que pot girar al voltant d’un eix
xx’, figura 9.2 (a), posada en un camp magnètic B creat per un imant (estator), figura
9.2 (b), (c), (d) i (e). Segons sigui la posició de l’espira el parell generat [apèndix] fa
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que els pols magnètics s’apartin o s’atansin. Substituïu l’espira, per la que hi passa un
corrent I en el sentit AA’ de la figura 9.2 (a), per un imant amb pol nord i pol sud amb
la posició de la figura . 9.2 (b). En aquesta posició es generen dues forces oposades que
generen el parell  [apèndix] que expulsa dos pols nord i dos pols sud provocant el gir
al voltant de l’eix xx’.

Fig. 9.2 Vista de costat d’un quadre rectangular pel hi circula un corrent I, situat en un camp magnètic uniforme B

El parell  va repel·lint, figura 9.2 (c), i passa l’eix vertical dins arribar la primer
i tercer quadrant en què s’atrau un pol nord amb un pol sud i un pol sud amb un pol
nord. Si continuem girant arriba un moment d’equilibri en què s’enfronten un pol nord i
un pol sud amb un pol sud i un pol nord.
Com que els pols oposats s’atrauen i els pols iguals es repel·leixen, si
commutem el corrent en un d’ells (l’estator) aconseguim fer girar (el rotor) amb la
condició de deixar un grau de llibertat respecte al centre. Perquè el rotor segueixi girant,
cal que el camp magnètic produït per l’estator sigui giratori.
Hi tres maneres de crear el camp magnètic en una màquina elèctrica. En
màquines amb camp magnètic constant i uniforme generat per un imant, o bobines
alimentades per corrent continu que giren físicament, i màquines amb camp giratori
creat per bobines trifàsiques [20, apèndix].

3 El motor de corrent continu

El motor de corrent continuté una part fixa o estator (camp) i una part mòbil o
rotor (armadura). L’estator està format per imants fixes o per electroimants que generen
un camp magnètic constant. El rotor està connectat al circuit exterior per semianells
commutadors o col·lector de delgues. Quan funciona com a motor, el gir del motor és el
resultat de la interacció entre el flux de l’inductor amb els corrents de l’induït. En el
circuit d’armadura es produeix una força contraelectromotriu (voltatge) E per la rotació
de l’armadura a velocitat r en presència del flux establert per l’estator [20], la tensió a
l’armadura E val:
E  ka r 

(1)
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En el qual ka és una constant sense dimensions. Si el circuit magnètic és lineal,
és a dir, si no hi ha saturació del nucli, el flux és proporcional al corrent de camp if, i si
kf és una constant:
kf I f
Aleshores, si k = ka  kf i fent servir (1), la tensió E d’armadura és:
E  k I f r
A la propera figura 9.3 podeu veure com varia la tensió d’armadura en funció del
nombre de voltes n a les quals gira el motor i de la intensitat de camp.

Fig. 9.3 Tensió d’armadura E en funció del
corrent de camp i de la seva velocitat de gir.

La potència mecànica desenvolupada per l’armadura és PM,  és el parell, r és
la velocitat angular de l’armadura, i PE la potència elèctrica subministrada a l’armadura.
Aleshores, si no tenim en compte les pèrdues es compleix:
PM  PE

 r  E I a
Si tenim en compte el valor d’E de la fórmula (1), es transforma en l’equació del
parell, que ens diu que podem fixar el flux de magnetització amb if i controlar el parell
amb el corrent d’armadura Ia.
T  ka  I a  k

f

I f  Ia

Per trobar el lligam entre la velocitat r en rpm, revolucions per minut, de
l’armadura i els corrents farem servir el circuit de la figura 9.4, que representa de forma
esquemàtica l’armadura d’un motor de corrent
continu.
Fig. 9. 4 Esquema elèctric de l’armadura
d’un motor de corrent continu.
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Quan connectem una càrrega externa es crea un corrent ia que provoca una
caiguda de tensió a l’induït causada per la resistència Ra dels debanats i les escombretes.
V  E  I a Ra
Si substituïm (1) en aquesta equació, arribem a:

r 

V  I a Ra
E

ka 
ka 

(2)

La fórmula ens diu que podem regular o variar la velocitat d’un motor de corrent
continu si variem el corrent d’armadura, la tensió d’armadura o el flux de camp.

3. 1 Circuit de control d’un motor de corrent continu

A la figura 9.5 podeu veure l’esquema electrònic per fer un control de la
velocitat d’un motor de corrent continu que té l’armadura alimentada per dos transistors
T1 i T2. Aquest esquema permet controlar la velocitat n, de manera que sigui constant.
Quan prenem una mostra de lat velocitat del motor amb un tacòmetre, el tacòmetre
genera un voltatge proporcional a la velocitat de gir del motor.
Com que les resistències R1 i R2 són iguals, la tensió en el punt B és (vi – vf)/2.
A tall d’exemple, si vi = 5 V (per exemple a 20 rps), la tensió és fixa perquè el motor
gira a una velocitat constant n. Si el motor baixa la seva velocitat n, la tensió en el punt
A també baixa, i la tensió en el punt B puja. El transistor T1 augmenta el corrent de
col·lector [6].
IB 

VB
(  1) RB

El corrent de col·lector de T2 també augmenta, i la tensió col·lector també
augmenta, i el rotor és accelerat. En general, el circuit reacciona als canvis mantenint la
velocitat. Com que el corrent pel col·lector del transistor T2 augmenta, també
augmenten les caigudes a les resistències RA i RB. La suma d’aquestes dues caigudes és
igual a la tensió E d’armadura aplicada al motor, que serà més gran. Per tant, una
baixada de velocitat n es contraposa a un augment de la tensió E, que provoca un
augment d’r, fórmula (2).
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Fig. 9.5 Circuit per fer el control
d’un motor de corrent continu
amb un tacòmetre

.

4 El motor asíncron

El motor asíncron o d’inducció és un dispositiu de conversió electromecànic de
tipus rotatiu que està format per un estator i un rotor. Normalment, a l’estator s’hi posa
l’inductor, alimentat per una xarxa monofàsica o trifàsica. El rotor és l’induït, que pot
està alimentat (rotor debanat) o en curt circuit (en gàbia d’esquirol); vegeu la figura 9.6.

Fig. 9. 6 Estructura d’un motor asíncron

El principi de funcionament del motor asíncron es basa en el concepte de camp
magnètic giratori [20, apèndix]. La gran importància del motor asíncron rau en el fet
que és senzill de construir i és molt robust, sobretot en el cas del rotor en gàbia
d’esquirol, que el pot fer treballar en circumstàncies molt adverses i amb poc
manteniment. El principal desavantatge és la dificultat de controlar la seva velocitat,
superat en aquest aspecte pels motors de corrent continu. Tot i que últimament, amb l’ús
de sistemes electrònics com inversors, cicloconvertidors i microprocessadors s’han fets
grans avenços en el control de motors asíncrons amb mitjans electrònics.
El debanat de l’estator està fet amb tres enrotllaments desfasats 120º a l’espai
que formen p parells de pols als quals hi introduïm uns corrents trifàsics de freqüència f1
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que generen un camp magnètic giratori distribuït sinusoïdalment a l’entreferro que gira
a una velocitat de sincronisme ωS que en rpm val n1 [20, apèndix]:

S 

1
p

n1 

[rad/s]

60 f1
p

[r.p.m.]

(3)

Aquesta velocitat de gir rep el nom de velocitat de sincronisme. Aquest flux
giratori indueix tensions als conductors del rotor, i com que està en curt circuit, crea
corrents que interactuen amb el flux de l’estator. Tot això fa que el rotor giri de tal
manera que, com més a prop estem de la velocitat de sincronisme n1, menys tensió
s’indueix en els conductors del rotor i menys corrents es creen, i disminueix el parell
intern. En el cas límit, si el rotor gira a la velocitat de sincronisme, no hi ha variació de
flux del camp giratori respecte del rotor, de manera que desapareix la tensió induïda i,
per tant, no hi hauria ni corrent ni parell i el motor s’aturaria. El que es fa, és fer girar el
motor a una velocitat una mica més petita que la de sincronisme (entre el 3% i el 8%).
Aleshores, definim el lliscament s com:
s

S  r

S
S

S 



(4)

1 s

A on  és la velocitat de gir del rotor ( és la velocitat mecànica i r és la
pulsació del corrent del rotor) i n la velocitat de gir del rotor en rpm. Per la llei de
Faraday, s’indueixen tensions a cada debanat del rotor. En els debanats del rotor
s’indueix un senyal de freqüència sS que influeix sobre el camp giratori creat per
l’estator S=+sS, això es pot veure a la fórmula (4). Quan per l’estator hi circula un
corrent de freqüència f1 i el rotor gira amb velocitat , tenint en compte (4) i l’apèndix
podem posar
60 f1
n
f
p
s
 2
60 f1
f1
p

(5)

La freqüència induïda en el rotor genera un camp magnètic que gira amb
n2=60f2/p rpm, tenint en compte això i la fórmula (5) demostrarem que el camp
magnètic generat pels corrents d’estator i el generat pel corrents de rotor giren en
sincronisme
f 2  s f1 

n1  n p n1
n1 60

;

n2  n1  n

I per tant la velocitat absoluta del camp del rotor és la mateixa que la del camp
de l’estator
(6)
n2 + n= (n1-n) + n = n1
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Als debanats d’una màquina elèctrica s’indueixen voltatges provocats per les
variacions del flux que la travessa. Si tenim en compte que el camp produït per un
corrent de freqüència f1 en un enrotllament concentrat [20] té la forma cosωt cos θ, a on
 és l’angle entre el camp magnètic B i la normal a la superfície del debanat del rotor. El
mòdul del camp magnètic B és proporcional al corrent i (B = μ H = k i). Podem posar
que el flux distribuït a l’entreferro, amb Φm flux màxim (k i) d’una màquina elèctrica és:


Φ ( t , θ) = B S = Φ m cos ω1 t cos θ
Per tant, el voltatge induït en una espira N2 per una freqüència f1 és:
e2 = - N2

dΦ
d Φ d Φ dθ
dθ
= - N2 (
+
) = N 2 Φ m ω1 sin ω1 t cos θ + N 2 Φ m cos ω1 t sin θ (7)
dt
dt
d θ dt
dt

El primer terme correspon al voltatge provocat per la variació del flux, i el segon
terme correspon al voltatge provocat per la rotació de l’induït.
Quan el rotor està aturat (inert) s =1 (fórmula (4), com que només queda el
primer terme de la fórmula (7), aleshores la freqüència del rotor i de l’estator
coincideixen. Per a un valor de p = 1, el voltatge eficaç E2 (rotor aturat) per fase del
rotor, el número d’espires per fase del rotor N2, la freqüència del rotor f1 (f2 = f1) i Φm
estan relacionats pel primer terme de la fórmula que suministra el voltatge màxim E2
per a la condició de θ = π/2:
E2 

2  f1
N 2  m  4,44 f1 N 2  m
2

De forma semblant el voltatge eficaç E1(rotor aturat) induït per fase a l’estator és:
E1  4,44 f1 N1  m
Veiem que quan el rotor està aturat, el motor asíncron actua com un
transformador, però quan el motor gira a una velocitat del rotor ω és produeix un
lliscament s. Aleshores, la freqüència de rotor f2 és diferent de la freqüència d’estator f1.
Si anomenem E2s la tensió induïda a l’enrotllament de rotor (tensió amb càrrega) es
compleix:
E 2 s  4,44 f 2 N 2  m
Si ho dividim per la fórmula de la tensió de rotor aturat i tenim en compte el
lliscament (5) queda:
E2 s  s E2
Aquesta fórmula relaciona les tensions de rotor en moviment amb la tensió de
rotor aturat. La tensió E2s produeix uns corrents en el rotor de freqüència f2, de manera
que aquests corrents creen un camp giratori.
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Aleshores quan la màquina gira, la tensió induïda en el rotor és més petita que en
buit, doncs el lliscament s és més petit d’u. Atès que la impedància d’estator és petita
comparada amb la impedància de rotor, parlarem d’una tensió E1 d’estator que es veu
com E2 des del rotor. Així doncs pel rotor podem escriure
I2 

s E2
s E2
E2


R2  j 2 f 2 L2 R2  j s X 2 R2 / s  j s X 2

I2 

E2

1 s
R2  j s X 2  R2 (
)
s

Aïllant E2
E2  I 2 ( R2  j s X 2 )  I 2 R2 (

1 s
)
s

Multiplicant per I2 subministra el balanç de potència
E2 I 2  I 22 ( R2  j s X 2 )  I 22 R2 (

1 s
)
s

El tercer terme és forçosament la potència mecànica, en forma d’una resistència
fictícia que dissipa tota la potència mecànica
El motor asíncron, per fase, funciona de forma semblant a un transformador amb
un primari (estator) i un secundari (rotor) per fase, però la freqüència de secundari és
diferent de la freqüència de rotor. Per aquest fet, el circuit equivalent és una mica
diferent, com podeu veure a la figura 9.7 (a), on apareix el circuit equivalent d’una fase
d’un motor asíncron de gàbia d’esquirol que té el rotor amb curt circuit. A la figura
9.7 (b) podeu veure el circuit equivalent amb el rotor aturat. A la figura 9.7 (c) podeu
veure el circuit equivalent d’un motor asíncron que té en compte la resistència
mecànica.

Fig. 9.7 (a) Circuit equivalent d’una fase d’un motor asíncron amb gàbia d’esquirol, (b) circuit amb el
rotro aturat i (c) circuit amb la resistència mecànica

Recordant el principi de la conservació de l’energia i suposant un rendiment de
conversió electromecànica del 100 % i la fórmula (4), per les tres fases podem posar
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PM     PE  3 I 22 R2 (

 3

I 22



R2 (

1 s
)
s

1 s
I2
3 R2
s 2 E22
3R
s E22
 2 2
)  3 2 R2 
s
s S
s  S R2  j s X 2  S R2  s 2 X 22

El parell màxim s’aconsegueix fent d/ds= 0 i per smàx val
màx 

3 E22
2 S X 2

smàx 

R2
X2

(8)

5 Regulació de velocitat en un motor d’inducció

El motor d’inducció té la força magneto motriu fmm de rotor i la fmm d’estator,
molt acoblades entre elles. Com a conseqüència, el control de la velocitat en el motor
d’inducció és molt difícil.
El primer que es va fer per regular la velocitat en aquest tipus de motor va ser
variar la tensió d’alimentació d’estator. Aquest mètode té una resposta dinàmica i
estàtica molt pobre. Un mètode millor va ser regular la freqüència del senyal que
alimenta i, de retruc, la de gir del rotor. Tanmateix, la resposta tampoc no resulta molt
bona i els equips són cars. Si controlem la relació V/f podem regular el flux, però, per
altra banda, el sistema electrònic és complicat.
La tècnica més avançada és la del control vectorial. La idea està basada en el
funcionament dels motors de corrent continu. Només tenim un debanat accessible
(estator) i, a més, el camp magnètic a l’entreferro no és fix. Es procedeix de la següent
manera: es prenen mostres dels corrents trifàsics d’estator IS, i es descompon en dos
components ortogonals Iα i Iβ. En definitiva, si coneixem els components αβ podem
saber els components dq respecte a les coordenades de l’estator (flux i parell). Tots
aquests càlculs s’han de fer amb un microprocessador entre mostra i mostra de corrent
IS (estator) i en un temps molt petit.

5. 1 Control escalar d’un motor d’inducció

En un control escalar, la variable només es controla en magnitud, i els senyals
realimentats són proporcionals als senyals continus. En un control escalar, l’única
manera de variar la velocitat  del rotor és variant la freqüència del senyal aplicat. Les
fórmules (3) i (4) ens diuen la velocitat a la qual gira el rotor d’un motor asíncron.
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   S (1  s) 

60 f1
(1  s )
p

Com que el lliscament s depèn de la càrrega connectada al motor asíncron, el
control és difícil i, per tant, no és útil per regular la velocitat. El sistema més senzill que
es fa servir per regular la velocitat dels motors asíncrons correspon a variar la
freqüència del senyal aplicat a l’estator (ωS = ω1).
Atès que el motor s’ha dissenyat per a un flux de funcionament determinat, quan
modifiquem la freqüència de l’alimentació també s’ha de modificar la tensió de
l’alimentació perquè el flux es mantingui constant.
El control escalar conserva el flux, i així la relació de voltatge a freqüència és
constant. També s’anomena mètode de tensió freqüència o V/f.
V
f

 constant
V0 f 0
Aquest mètode de V/f està basat en les característiques de règim permanent
sinusoïdal del motor.
El fet de mantenir la relació V/f constant implica que el flux magnètic es manté
constant. Com passa en els transformadors, el flux  és fixat per la tensió
d’alimentació. Com que la caiguda de tensió en el primari és molt petita, la tensió
d’alimentació pràcticament indueix tot el flux comú.
e(t ) 

d
V0 cos  t V0 cos 2  f t
dt

 (t )   V0 cos 2  f t dt 

V0
sin 2  f t
2 f

Per mantenir el flux màxim constant s’ha de variar la freqüència amb la mateixa
proporció que la tensió, tal com es dedueix de la fórmula vista abans. Quan es baixa la
freqüència, s’ha de baixar la tensió, això s’aconsegueix alimentant el motor amb un
convertidor AC/DC seguit d’un convertidor DC/AC en el que variem l’amplitud i la
freqüència del senyal a la sortida.
El flux que escollim és el que subministra parell constant, fórmula (8).
Analitzant la fórmula es veu que el producte X2 per S és funció de f12 i, si variem la
tensió E1 que subministrem al motor proporcionalment a la freqüència f1, la relació entre
tensió i freqüència es manté constant i s’aconsegueix treballar a flux constant. La
tècnica V/f s’aplica a la major part d’aplicacions senzilles de variadors de velocitat de
motors asíncrons en llaç obert. El principal desavantatge és que el temps de reacció als
canvis és molt gran.
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5. 2 Control vectorial d’un motor d’inducció en coordenades de camp

Amb el propòsit de dissenyar el control del parell en un motor asíncron, és
necessari tenir un model vàlid tant en règim transitori com en règim permanent. Aquest
model, vàlid en régim transitori i régim permanent està basat en fasors de corrent,
tensió, fluxos i forces magnetomotrius. D’aquest fet li ve el nom de control vectorial.
Dels valors instantanis de corrents, tensions, fluxos i forces magnetomotrius en deduïm
uns fasors que modelen el sistema i són vàlids en règim transitori i sinusoïdal i que
representem com xp.
En un motor de corrent continu el parell és proporcional al producte de dos
corrents independents, pel que si fixem un corrent podem controlar el parell  variant
l’altre corrent. En un motor asíncron la situació és molt complicada. Doncs els corrents
d’estator i de rotor creen dos camps magnètics giratoris que giren a la mateixa
freqüència de sincronisme S. A l’entreferro tenim un camp giratori que és la suma dels
camps generats pels corrents d’estator i de rotor que creen un flux màxim m. Tingueu
en compte que l’angle que forma el flux a l’entreferro i el corrent d’estator és , i que és
una constant i està relacionat amb el parell  [20, apèndix] per:
  k  m I S sin   k  m I q
Per un m constant es pot controlar el parell variant Iq. Observeu que l’angle 
depèn del parell i que per un parell determinat fixa és constant. El component Iq és
constant si el referim a un sistema de coordenades dq que gira a una freqüència S,
vegeu la figura 9.8.

Fig. 9.8 (a) camps magnètics a l’entreferro i (b) components del corrent d’estator sobre eixos giratoris

L’altra component Id està en fase amb el flux magnètic, pel que representa el
component de corrent d’estator responsable (IScos) de produir el flux magnètic. Aquest
component és semblant al corrent d’excitació If del motor de corrent continu.
Noteu que tots els angles de la figura depenen del temps, i que l’únic que no
depèn del temps és l’angle  que depèn del parell . Per determinar amb exactitud els
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components Id i Iq s’ha de conèixer molt bé la posició del flux magnètic a l’entreferro,
pel que ens cal un senyal que ens realimenti la posició instantània del flux des de
paràmetres del motor i la posició instantània relativa del rotor mesurat amb un encoder
situat en el rotor. A la figura 9.8 (b) podeu veure per a una posició determinada l’angle
del flux , l’angle R del rotor i l’angle 2 que es calcula amb el model del motor.
Aquest mètode consisteix a controlar els components dels corrents d’estator
representats per un vector que gira amb el flux del motor en un sistema d’eixos giratoris
dq. El control es realitza prenent unes mostres de corrents instantanis que, després
d’aplicar-hi un model basat en fasors, modelitza el motor tant en règim transitori com en
règim permanent.
Com que els corrents de rotor normalment no es poden mesurar en un motor en
gàbia d’esquirol, és convenient canviar el terme iReiε del model del motor asíncron [21]
per una variable equivalent mesurable amb els corrents d’estator. Aquesta variable
correspon al corrent de magnetització que està relacionat amb el flux de magnetització
del rotor, definit en coordenades de l’estator. En aquest estudi es pren com a eix giratori
dq el corrent o el flux de magnetització produït pel rotor.
A primer cop d’ull, el motor es pot entendre com un transformador amb primari
(estator) i secundari (rotor) que tenen la mateixa freqüència. Per aquesta raó, tant el
vector de corrent d’estator iS com el corrent de magnetització de rotor imR giren en
sincronisme fórmula (6).
Suposeu que teniu un fasor iS que gira respecte a les coordenades fixes de
l’estator, vegeu la figura 9.9. En aquesta mateixa figura també s’hi han inclòs els
components del vector iS respecte a les coordenades dq.

Fig. 9.9 Components del
fasor iS en els diferents
eixos.

Si suposem que l’estator i el rotor tenen el mateix nombre de voltes, hi podem
introduir les inductàncies de fuites S i R
LS = (1+S) L0

;

LR = (1+R)L0

;

M = L0

En una rotor en curt circuit es compleix que la caiguda en la resistència del rotor,
més la caiguda a la inductància del rotor més la caiguda en el rotor produïda pel corrent
d’estator és igual a zero. Si posem aquesta condició en coordenades del rotor i d’acord
amb les fórmules de la literatura de control vectorial [21] quan agrupem termes podem
posar pel rotor:
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RR  i R  L0





d
(1  R ) i R  i S e  i  ( t )  0
dt

(9)

Els terme de la derivada és el flux magnetitzant, que es pren com a origen de
fase, figura 9.9, i els corrents magnetitzants imR [21] estan relacionats per:
i mR e i   (1   R ) i R  i S e  i  ( t )
Si ho dividim per l’exponencial negativa trobem el fasor imR.
i mR  i S  (1   R ) i R e i 

(10)

En coordenades de l’estator el corrent magnetitzant és:
i mR  imR (t ) e i 

(11)

Com que aïllem el corrent magnetitzant iR ej ε de l’equació (10) i el posem a
l’expressió, ens diu el parell md [21, apèndix] a on k és una constant.
i R ei  



i mR  i S
1  R





md  k Im i S  (i R ei  )*  k Im i S (i mR  i S )*



Si seguim la definició de complex conjugat que indica *, amb dos nombres
complexos a i b es compleix (a – b)* = a* - b*, i Im[a a*] = 0. Llavors, d’acord amb la
fórmula (10) i com que imR és real, pot sortir de la funció Im[], i utilitzant la
fórmula (11) i tenint en compte :ue K=k/(1+R).







md  K Im i S i mR  K imR Im i S e  i 
*



(12)

A on iS e-i representa el vector d’estator vist des del sistema de referència definit
pel flux del rotor o el corrent de magnetització imR.
Si coneixem el corrent de magnetització podem saber el flux ψmR de
magnetització del rotor, perquè per definició d’inducció podem posar:
Lm 

 mR
i mR

Per tant, el flux ΨmR està en fase amb imR. El vector iS es mou respecte a l’estator
a un angle ζ i respecte als eixos dq a un angle . Si tenim en compte la definició del
vector iS podem posar:
i S  iS e i   iS e i (    )
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El corrent d’estator vist des del sistema definit pel vector magnetitzant imR és:
i S e  i   iS e i   iSd  i  iSq

(13)

i S e  i   (isa  i  isb ) (cos   i sin  )  iSd  i  iSq

Com que el vector de corrent d’estator iS i el de corrent magnetitzant del rotor
imR giren en sincronisme, els components iSd i iSq en els eixos dq que giren en fase amb
el corrent magnetitzant de rotor són constants.
L’angle del flux  s’obté per integració de l’equació (18) que es veurà més tard.
Es tracta de representar el vector corrent d’estator en un sistema d’eixos que es mou,
corresponent al sistema definit pel corrent magnetitzant imR. D’aquesta manera, en els
eixos dq el vector giratori és constant i no depèn del temps. Així doncs, hem transformat
un problema molt complicat en un problema molt més senzill d’una màquina de
continua. Si introduïm la fórmula (11) a l’expressió (12), el parell elèctric queda:





md  K imR Im iSd  i  iSq  K imR  iSq

Quan transformem un vector de corrent d’estator en un vector de coordenades
giratòries de camp, arribem a una expressió molt semblant a la màquina de contínua.
Aleshores, imR es correspon amb el flux principal ( ) i iSq amb el corrent d’armadura.
El component imR és controlat per iSd, i controla el flux. Mentre que iSq controla el
parell.
Si es fa un control amb el flux, una vegada es fixa un flux que no saturi el circuit
magnètic (imR), s’actua sobre el parell, per mitjà de iSd. La transformació d’eixos de
coordenades d’estator a coordenades dq es fa en dos passos.
Primer, amb la transformació de Clarke es passa d’un sistema de tres fases
trifàsic (a, b, c) en un mateix pla, a un de dues fases ortogonals (, β) fixades a l’estator.
2
4   i 
1
a
cos
cos
i
 S  2 
 
3
3
i   
 ib 
 S  3 0 sin 2  sin 4   i 
3
3   c


Després apliquem la transformació de Park, que passa les coordenades del
sistema ortogonal (, β), al ortogonal i giratori (d, q) amb ajut del canvi. Al
començament, l’angle  és una entrada al sistema, més endavant, s’ajusta per l’acció del
control del sistema.
iSd   cos 
i   
 Sq   sin 

sin  
cos  

iS 
i 
 S 

El resultat final és el de la fórmula (13):
i S e  i   (is  i  is ) (cos   i sin  )  iSd  i  iSq
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Amb la finalitat d’obtenir el model complet del motor asíncron en coordenades
giratòries, posem imR (t) a la fórmula general (9) del voltatge en el rotor en coordenades
giratòries.
d
d
RR  i R  L0
(1  R ) i R  i S e  i  ( t )  RR  i R  L0
i mR e  i   0
(14)
dt
dt









De la fórmula (10) aïllem iR:

iR 

e i 
( i mR  i S )
(1   R )

Si ho posem a la fórmula (13) i derivem el segon terme:


d i mR
ei 
 i  ' e  i  i mR   0
RR 
( i mR  i S )  L0 e  i 
(1  R )
dt



Després, quan l’agrupem i la simplifiquem, i d’acord amb el fet que TR =
(1+R)L0/RR i que la pulsació del rotor respecte a l’estator és  = ε’ = d ε /dt queda:
TR

d i mR
 (1 i  TR ) i mR  i S
dt

(15)

La velocitat angular mR del corrent magnetitzant és:

 mR 

d
dt

I, la del corrent de l’estator respecte als eixos de l’estator de pulsació 1:

1 

d  d (   )
d

 mR 
dt
dt
dt

Si multipliquem els dos membres de la fórmula (15) per e-i ρ i recordem que:
imR (t )  i mR e  i 
TR e  i 

d i mR
 (1  i  TR ) i mR e  i   i S e i 
dt

(16)

D’acord amb l’expressió (11) del corrent magnetitzant en un sistema que gira
amb el corrent magnetitzant es compleix la relació següent:
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d e  i  ( t ) i mR
di
d   i
 e  i  mR  i
e i mR
dt
dt
dt
d
di
d  imR 
i
imR  e  i  ( t ) mR
dt
dt
dt

Si ho posem a l’equació (16) i igualem les parts reals i imaginàries, tenim dues
equacions, i com que  = dε/dt i i aplicant la fórmula (13):
TR

d imR
d
 i TR
imR  (1 i  TR ) imR  isd  i  isq
dt
dt
TR

d imR
 imR  iSd
dt

i
d
   Sq
dt
TR imR

(17)

(18)

Per trobar el corrent magnetitzant mesurem una mostra del corrent d’estator iS i
apliquem la transformació (13). Aleshores calculem els components iSd i iSq per posarho a les fórmules (17) i (18). Quan solucionem les equacions diferencials calculem imR.
De la solució de l’equació diferencial (17) n’extraiem el corrent magnetitzant
imR. L’angle ρ del corrent magnetitzant imR es pot calcular si integrem l’equació (18).
Com que per conèixer els components iSd i iSq, i posar-los a les fórmules
(17) i (18) necessitem un ρ inicial, en un primer punt s’ha de posar un valor que s’ajusti
al valor real. Després deixem evolucionar el sistema. Encara que es pot fer una
estimació de ρ, sempre és més exacte mesura-ho directament, per mitjà de la mesura de
l’angle ρ (amb un encoder) o la pulsació ω (amb un tacòmetre), si integrem la
fórmula (18) tenim dos termes, el primer és l’angle girat pel rotor pel rotor R i mesurat
per l’encoder. L’altre terme ha de ser l’angle de lliscament 2 que s’obté del model de la
màquina. De l’anàlisi de la figura 9.8 (b), es veu que  = R +2.

    dt  

iSq
TR imR

dt  R   2

Un esquema de blocs d’un control vectorial és el que mostra a la figura 9.10. Per
realitzar-lo s’ha s’ha determinar amb molta precisió l’angle  que ens permet localitzar
el fasor del flux magnètic .
A la figura 9.10 podeu veure l’entrada de la velocitat de consigna * que es
compara amb la velocitat mesurada del rotor per subministrar un parell de consigna *.
També d’acord amb la velocitat del rotor definim un flux a l‘entreferro de manera que si
la velocitat del rotor és més petita que la velocitat base b s’agafa el seu valor nominal,
i si està per sota es debilita el camp magnètic.
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Del model de la màquina s’obtenen els components de camp dels eixos giratoris
d i q (id*, iq*), i el valor de l’angle 2 que un cop sumat a R ens subministra l’angle de
consigna del flux *. Tot seguit l’ordinador fa els càlculs per passar els corrents d’eixos
mòbils als fixos i*, iβ* i ia*, ib*, ic*. Aquests corrents es comparen amb els valors reals
de corrents d’estator ia, ib, ic que ataca un bloc de modulació PWM que genera els
senyals necessaris. Així si detectem que la freqüència del rotor baixa tot el circuit
reacciona augmentant la freqüència de la moduladora del senyal PWM

Fig. 9.10 Esquema d’un control vectorial d’un motor asíncron

En cada mostra, el sistema agafa tres mostres de corrent d’estator del motor, una
per cada fase. Calcula les transformades de Clarke i Park per trobar els components iSd i
iSq, que es comparen amb les consignes del flux i de la velocitat. El sistema actuarà en
conseqüència perquè no es noti el canvi. El sistema ha de fer molts càlculs en molt poc
temps (alguns centenars de microsegons). Per aquesta raó, fa servir uns ordinadors
especialitzats en fer el processat de la informació molt ràpidament, anomenats DSP
(Digital Signal Processing) [22].

6 El generador síncron

Les màquines síncrones estan formades per un debanat inductor mòbil alimentat
per corrent continu que genera un camp magnètic giratori i un debanat induït fix,
trifàsic. La màquina síncrona trifàsica té tres bobinats fixes, físicament separats
120º l’una de l’altra, que formen un sistema trifàsic anomenat estator, i una bobina
mòbil anomenada rotor.
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Les bobines de l’estator estan bobinades a la cara interna d’un cilindre buit,
mentre que la bobina del rotor està bobinada a la cara externa d’un cilindre massís [20].
Com que el rotor gira, el voltatge d’alimentació li arriba per unes escombretes i uns
anells lliscants, vegeu la figura 9.11.

Fig. 9.11 Estructura física
d’un alternador trifàsic de
rotor amb pols llisos.

Noteu que una màquina síncrona té una certa semblança amb un motor de
corrent continu, però l’alimentació del rotor en una màquina síncrona es fa sempre en
continu sense commutar el senyal.
Les màquines síncrones, al no produir corrents induïdes en el rotor, tenen una
velocitat de rotació ωS molt constant lligada amb la pulsació  (2  f) de l’estator i el
nombre p de parells de pols de l’estator [20] per:
ωS =

dθ ω
= rad/s
dt p

n

60 f
p

rpm

El principi de funcionament és el mateix de totes les màquines elèctriques
rotatives, l’atracció/repulsió entre dos camps magnètics. Al girar el rotor, gira el camp
magnètic creat pel rotor i el camp induït a l’estator gira a la mateixa freqüència
mecànica del rotor pel que no s’indueixen corrents en el rotor.
Per una banda el creat pel rotor i per l’altra el creat per l’estator que és giratori.
El sistema de corrents d’estator crea un camp giratori [20, apèndix], que gira a la
velocitat de sincronisme ωS de gir del rotor.
Encara que hi ha motors elèctrics síncrons, a la pràctica, el més normal en un
vaixell és trobar màquines síncrones que actuen com a generadors elèctrics o com a
alternadors per generar energia elèctrica. L’alternador és una màquina elèctrica molt
utilitzada a la indústria de l’automòbil i a la marina per subministrar corrent continu.
Primer genera corrent trifàsic i després d’una rectificació el passem a corrent continu
DC que serveix per carregar bateries. L’alternador és un generador síncron que té el seu
eix solidari amb l’eix d’un motor d’explosió alimentat amb fuel o benzina. L’alternador
crea corrent altern trifàsic a l’estator per intercanvi d’energia mecànica a energia
magneto elèctrica. El vehicle de l’intercanvi és el camp magnètic giratori generat pel gir
de l’imant o l’electroimant del rotor.
Atès que el rotor està alimentat amb corrent continu, la seva pulsació és ω1 = 0,
d’acord amb la fórmula (7) d’aquest mateix tema i per p = 1 pols, el voltatge màxim
d’estator sense càrrega E0 (eficaç i θ = π/2) provocat pel moviment de l’inductor és:
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e2 = ωS N 2Φ m cos ωt ; E0 

S N 2 m
2



2
f N 2  m  4,44 f N 2  m  k I Rotor
2

(19)

Atès que l’estator està fet amb bobinats separats físicament 120º l’un de l’altre,
els voltatges induïts a l’estator estan desfasats un de l’altre en el temps 120º.
E1  E0 sin ( t )

;

E2  E0 sin ( t  120º )

;

E3  E0 sin ( t  240º )

A la figura 9.12, podeu veure una representació gràfica del tensió a cada fase en
funció del temps de la tensió en buit (sense càrrega).

Fig.9.12 Variació del voltatge en
funció del temps de cada fase
d’un sistema trifàsic.

Noteu que si voleu que els voltatges E1, E2 o E3 siguin de valors constants, quan
variem fS hem de variar el corrent irotor (m) en sentit contrari; vegeu la fórmula (19).
El Φmàx és proporcional al corrent continu que circula pel rotor, anomenat
intensitat d’excitació o intensitat de camp If. Si augmentem la intensitat If, puja el valor
del voltatge E0 a cada fase, però la saturació del material magnètic fa que aquest
increment sigui limitat i no proporcional. Un altre aspecte, és que quan augmenta la
velocitat de gir del rotor, augmenta el valor eficaç del voltatge induït. Aquestes dues
propietats es veuen a la fórmula (19), però s’han de mesurar pràcticament, figura 9.13.
Fig. 9.13 Voltatge en buit a cada
fase de l’estator en funció del
corrent de rotor o d’excitació
If i freqüència de gir del rotor.

Només hem considerat els voltatges induïts a l’estator. Sobre el rotor no hi ha
voltatges induïts ni pel rotor ni pel corrent d’estator, perquè el rotor gira a velocitat de
sincronisme, que és la velocitat a la qual giren els camps generats per l’estator i pel
rotor. La manera de mantenir (regular) el voltatge E0 a la càrrega és engegar l’alternador
i subministrar corrent d’excitació al rotor If quan el voltatge de la bateria és baix i aturar
lo quan és alt i, per tant també aturant el corrent d’excitació al rotor If.
Suposeu que connectem una resistència a cada fase que provoca una caiguda de
voltatge per fase U i que també per fase hi circula un corrent I amb un retard i. Si teniu
en compte les pèrdues per calor (R) i les fuites dels debanats (X) podeu posar que el
voltatge Er a l’estator és:
Er=U+(R+iX) I
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El voltatge Er es produït per un flux avançat de 90º (llei de Lenz) i la fmm
resultant Ir és la suma de les fmm d’excitació d’inductor Ie més la de la reacció
d’induït Ii produïda pel corrent de l’estator sobre el rotor, vegeu la figura 9. 14.

Ir = Ie + Ii

Fig. 9.14 Diagrama de fasors per estudiar
la reacció d’induït, per a cada fase.

Aplicant la llei de Lenz podeu passar de l’estudi dels fluxos o fmm a l’estudi de
les tensions generades (retardades 90º) per aquests fluxos o fmm. Tingueu en compte el
flux de reacció d’induït Φi produït per Ii genera una tensió retardada 90º respecte a Φi i
amb un factor de proporcionalitat (Xi inductància d’induït) entre ells Ei = -iXiI. Tenint
en compte la fórmula (20) podeu posar:
Er=Ee+Ei ; Er=E0-iXiI ; U+I(R+iX) = E0-iXiI;

E0= U+I[R+i(Xi+X)] ; E0= U+ZSI

És a dir el voltatge E0 sense càrrega (en buit) creat per Ie és la suma del voltatge
a la sortida U més la caiguda causada per les pèrdues, les fuites i la reacció d’induït.
L’esquema elèctric equivalent per fase del generador síncron té una reactància,
anomenada reactància síncrona Zs [20], que representa els efectes de dispersió i de
reacció d’induït en sèrie amb un generador de voltatge E0 (voltatge sense càrrega).
El senyal trifàsic es rectifica i, a la sortida de l’alternador tenim un únic senyal
continu (DC) que té poc arrissament Atès el poc arrisament del corrent de sortida, les
caigudes de voltatge a les inductàncies Xi+X són zero (v = L di/dt = 0), pel que només
tenim en compte la resistència de sortida. A la figura 9.15 podeu veure el circuit elèctric
equivalent per fase d’un alternador.

Fig. 9.15 Circuit equivalent d’un alternador connectat
a una càrrega.

A la figura 9.16 (a) podeu veure la característica de corrent DC de sortida de
diferents alternadors després del rectificador, en funció de les rpm del rotor. El corrent
de sortida de l’alternador té un corrent màxim DC que està condicionat pel corrent que
accepta la bateria (Acceptance Rate), que és molt gran quan la bateria està descarregada
i molt petit quan està carregada [26]. És a dir, l’acceptació de càrrega per part de la
bateria és fa més petita a mesura que l’anem carregant, quan arribem al 70% o 80 % de
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la seva plena càrrega, accepta un corrent que va del 10% al 15% de la capacitat C i
després es fa molt petita ràpidament.

Fig.9.16 (a) Gràfiques de funcionament de diferents alternadors i (b) recta de càrrega per a una càrrega
resistiva i una bateria.

La recta de càrrega del circuit de càrrega de l’alternador és dedueix de la figura
9.15 i la podeu veure a la figura 9.16 (b). En aquesta figura, hem dibuixat dues rectes de
càrrega 1 i 2 per a dues excitacions i1 > i2, noteu que les rectes depenen de l’excitació
per mitjà dels voltatges E01 i E02 i que el corrent màxim de l’alternador és de Imàx= 60 A.
Tot seguit canviem la resistència de càrrega RL per una bateria de 12 V i fem que
l’alternador subministri un corrent IN = Imàx = 60 A, punt B. Sí baixem l’excitació del
rotor, fent i2 < i1, anem al punt A i el corrent que subministra l’alternador és més petit
de 60 A. La feina baixar l’excitació la fa el regulador electrònic de forma automàtica.
Per una altra banda, si estem situats en el punt B amb una excitacció i1 màxima (sense
saturar el nucli) i li demanem més corrent a l’alternador (cas de que la bateria es
descarregui) no podrem mantenir el voltatge fix de 12 V. Per una excitació màxima ens
belluguem pel tros BC 9.16 (b) amb la recta de càrrega 1 (U = E01 – R I) que li
correspon un corrent I = (E01 – U)/R. De l’anàlisi d’aquesta fórmula veiem que si el
voltatge de la bateria U baixa, el corrent I augmenta doncs E01 és constant per a una
excitació i1. Si la bateria es va carregant, U augmenta i I baixa fins arribar a U =12 V i
I = 60 A, en aquest punt podem variar el corrent I variant E0 per mitjà de l’excitació
doncs I = (E01 – 12)/R
La regla pràctica per triar un alternador per recarregar una bateria diu que el
régim màxim que ha de pogué subministrar l’alternador és ⅓ de la capacitat de la
bateria [26]. Per a una bateria de capacitat 180 Ah, el corrent màxim de l’alternador ha
de ser de 60 A. Linealitzant l’exponencial decreixent del corrent de càrrega a voltatge
constant, Ib1 de l figura 7. 15, i fent la hipòtesi que la bateria s’ha descarregat a ¼ de C,
l’àrea del triangle en un temps raonable de funcionament (1,5 h = 3/2) ha de ser igual a
la càrrega subministrada per l’alternador.
1 3 C
C
I =
;
I=
2 2 4
3
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6. 1 Regulador electrònic

El regulador electrònic és un circuit que hi ha entremig de la bateria i de
l’alternador. Té per funció aturar i engegar l’alternador, per carregar la bateria, segons
sigui el seu l’estat de càrrega.
Tot seguit passarem a estudiar un dels circuits electrònics que es fan servir per
carregar bateries amb un alternador, la bateria té un voltatge Ub.
Atès que les rpm d’un motor d’explosió poden variar entre 4.500 i 10.000 rpm,
per mitjà de rodes dentades de diferent diàmetre (de 1 a 3 de relació) lligades a l’eix del
motor, aconseguim variacions entre 1.500 i 5.000 rpm en el rotor de l’alternador.
El mètode que utilitza el regulador electrònic per carregar la bateria, és engegar
l’alternador quan la bateria està baixa i atura’l quan està alta.
Un alternador comercial amb regulació de voltatge, molt utilitzat, és el de la
figura 9.17. Aquest alternador porta un generador trifàsic síncron amb rectificador d’ona
completa, un rectificador TRIO, un regulador de voltatge i tres interruptors C1, C2 i C3
de tres posicions activats per una ordr comuna. El regulador té dues entrades i dues
sortida.

Fig. 9.17 (a) Alternador amb rectificador més regulador i (b) voltatges en una bateria típica de plom
àcid d’arrenc de 12 V i 100 A  h amb un regulador electrònic, en funció del SOC i règim de
corrent.(cortesia del Battery Council International, USA).

Vegeu a la figura 9.17 (a) que la seqüència d’engegada de la clau de contacte és:
quan els circuits estan en la posició 1 tot està en repòs, el motor d’explosió està aturat i
el transistor T2 del regulador està tallat perquè l’interruptor C1 posa la seva base a
massa. Com que no hi ha corrent per la bobina del rotor, l’alternador està aturat perquè
no hi ha produeix conversió magneto - elèctrica i la bombeta apagada. En aquesta
posició l’interruptor C1 esta obert i no alimenta el motor que fa girar el rotor.
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Quan girem la clau a la posició 2 dels interruptors, deixem d’obligar a que T2
estigui tallat (C1) i l’alternador continua sense subministrar voltatge (motor que fa girar
el rotor contínua aturat) i la bombeta està ON (VDON ≈ 1,5 V) perquè es tanca el circuit
per R5. En questa posició encara que tinguem un voltatge Ub de bateria prou baix fer
que T1 estigui a OFF i el transistor T2 a ON (connecta el punt B amb el D pel rotor),
l’alternador no produeix voltatge perquè el rotor no gira (motor d’arrenc atura’t).
Tot seguit passem els interruptors a la posició 3, aleshores l’interruptor C2
contínua alimentant la bombeta i l’interruptor C3 engega el motor d’arrenc que fa girar
el motor d’explosió. En aquest cas, si la bateria està per sota d’un determinat nivell, el
transistor T1 està OFF i el transistor T2 ON. El transistor T2 subministra pas al corrent
pel rotor (connecta el punt B amb el D pel rotor) i com que hem engegat el motor
d’arrenc (amb el seu eix unit a l’eix de l’alternador), es produeix la conversió de
l’energia mecànica a energia elèctrica.
El resultat de tot plegat, en auesta posició 3, és que l’alternador treu voltatge
trifàsic que rectificat pel pels díodes TRIO subministren un voltatge continu per
carregar la bateria i el voltatge necessari per apagar la bombeta. Un cop engegat el
motor d’explosió, aquest fa girar el rotor indefinidament i tornem la clau a la posició 1
de repòs (motor d’arrenc atura’t). Sí el motor d’explosió està engegat, el rotor gira i es
pot produir la conversió mecano – elèctrica depenent de si la bateria està baixa o alta.
El terminal “Bat” és la sortida de l’alternador i es fa servir per carregar la
bateria. El terminal “1” o “L” serveix per alimentar una bombeta incandescent
(idiot light) en el moment d’engegar via R5. Quan l’enginy està funcionant i l’idiot light
és ON, vol dir que el voltatge de sortida està fora d’especificacions. La llum indicadora
actua com anunci “visual” de condicions d’under i over voltatge de la bateria. El
terminal “2” o “S” es connecta a la bateria i serveix per llegir o “sensar” el voltatge de
la bateria i posar el positiu en el punt D. Si fem girar l’eix de l’alternador, els díodes
TRIO subministren un voltatge rectificat a un terminal de la bombeta fent que s’apagui,
perquè VTRIO – Ub < 1 V (voltatge de conducció de la làmpada ≈ 1 V).
Per a voltatges baixos de Ub, quan el voltatge en el punt C de la figura 9.17 (a)
està per sota de 6,7 volts, el transistor T1 està en OFF i el transistor T2 està en ON. El
díode que hi ha entre D i B és per protegir el transistor T2 i donar camí al corrent de la
bobina quan tallem T2 quan commuta el corrent a la bobina.
Quan la bateria es carrega, el voltatge Ub a la bateria augmenta fins que arriba a
què el voltatge en el punt C és 6,7 volts per a un voltatge de bateria de 14,5 V. Aquest
voltatge és el del díode Zener, que és de 6 volts, més 0,7 volts del voltatge d’emissor
base del transistor T2, aleshores el voltatge VC en el punt C és
VC  6  0,7  6,7

En aquest moment, T1 passa a ON i T2 a OFF. Això vol dir que no hi ha corrent
pel rotor, doncs el punt B està a l’aire. Tampoc hi ha camp magnètic, ni voltatge induït a
l’estator. Com que no hi ha voltatge induït a l’estator, no es carrega la bateria.
El voltatge a la bateria no pot pujar mai per sobre de 14,5 V perquè comença la
gasificació de la bateria. Sí sotmetem la bateria a una descàrrega, el seu voltatge va
baixant fins que és tant petit que talla el transistor T1 i satura el transistor T2. En aquest
moment, tornem a començar el procés de càrrega de la bateria. Un cop la bateria ha
assolit el valor màxim de 14,5 V, per poc que variï (baixant) el seu voltatge, el
regulador torna a tallar T1 i fer conduir T2, tornant a començar el procés de càrrega.
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Aquest fet és produeix amb una caiguda de voltatge de milivolts per sota del 6,7 volts
de l’exemple. És a dir, pràcticament el valor màxim i mínim de commutació
coincideixen en el voltatge de 6,7 V del punt C.
Per a bateries de 12 V s’acostuma a aturar la càrrega al voltant dels 14 V,
aleshores quan arribem a aquest voltatge, la càrrega de la bateria s’atura i en un temps
de mil·lèsimes de segon (depenent de l’estat de la bateria), el sistema resta aturat, fins
que baixa una mica i es torna a disparar. Aquestes ràpides commutacions de corrent,
corrents que poden ser alts, generen interferències en el equips electrònics del vaixell.
Recordeu que el voltatge a la bateria oscil·la entre 12 (50% C) i 13 (100% C)
volts si no té cap alternador associat (en funcionament).
Si regulem el voltatge en el punt C perquè es talli quan el voltatge Ub a la bateria
arriba a 14,5 volts, la relació entre les resistències del divisor resistiu és
R2
U b  Vz  VBE ( ON )  6  0,7  6,7
R1  R2

;

R2
6,7

 0,4
R1  R2 14,5

A la figura 9.17 (b), il·lustrem una relació entre l’estat de càrrega SOC
(State of Charge) d’una bateria típica d’arrenc (Cranking Battery) de 12 V i 100 Ah,
acceptació de càrrega de la bateria (càrrega que accepta en funció de la seva càrrega) i
voltatge de sortida del regulador electrònic de l’alternador que la carrega. Aquesta
il·lustració és per cortesia del Battery Council International dels USA.
Analitzant els valors de la figura 9.17 (b), veiem que si el regulador de
l’alternador manté el voltatge a la bateria a 13,6 V, en una bateria plenament carregada,
accepta 1 A, carregada a ¾ de C accepta 7½ A i carregada a ½ C accepta 17 A. Si el
regulador manté el voltatge de sortida a 14,4 V, els corrents per les mateixes situacions
de càrrega són 2 A, 15 A i 30 A. Si la bateria és de 12 V i 200 Ah, aproximadament els
valors es doblen. De tot això es dedueix que un increment de només 0,8 V en el voltatge
a la bateria fixat pel regulador, dobla l’acceptació de càrrega en el punt crític del 50%
de capacitat de càrrega.
Tornant a la figura 9.17 (b), veieu que si el regulador manté la bateria a 13,6 V,
la sortida passa d’una càrrega de ¾ C a una càrrega de C en un temps més llarg que si
fixem la sortida a 14,4 V. Doncs la bateria que accepta menys corrent triga més temps
en carregar-se.
En un vaixell a on els temps de càrrega són intermitents, és casi impossible
carregar del tot les bateries encara que imposem alts voltatges al regulador. A l’efecte
d’allargament del temps de carrega al carregar-la a voltatge constant (tema 7) li heu
d’afegir que el corrent que accepta una bateria, minva molt quan ens acostem a que la
bateria està carregada [26]. Vegeu aquests aspectes en el següent problema.
Exemple:
Si carreguem una bateria de 12 V i 100 Ah amb un
alternador que treballa a voltatge constant. (a) Trobeu el temps que
triga la bateria que està carregada a ¾ C (25 Ah) per passar a
plena càrrega C, pels casos en què fixem el voltatge de sortida de
l’alternador a 13,6 V i a 14,4 V. (b) Quanta càrrega assolim en un
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temps raonable d’1½ hores? Linealitzeu el corrent que subministra
l’alternador.
(a) Pel cas en què el voltatge a la sortida de l’alternador és
13,6 V tingueu en compte que cada punt té unes coordenades
cartesianes de la forma (temps, corrent). Com que passa de ¾
C a C, figura 9.17 (b), en un temps T les coordenades
cartesianes són ((0, 7,5) a (T, 1)) i l’equació que passa per
aquests dos punts és:
I 

6,5
t  7,5
T

La capacitat guanyada al passar de ¾ C a C val:
T

C   (
0

6,5
t  7,5) dt  4,25  T
T

Com que la capacitat guanyada en una bateria de 100 Ah
per anar de ¾ de C a C és de 25 Ah (1/4 de C) podeu posar
4,25  T  25 A  h

;

T  5,9 hores

En el cas fixar el voltatge de sortida a 14,4 V, l’equació del
corrent que passa de ¾ C a C, amb coordenades cartesianes
((0, 15), (T, 2)) és:
12
I   t  15
T
T

i la capacitat guanyada és: C   I dt  9  T  25 ; T  2,7 hores
0

(b)Ara calcularem en el temps de fer una càrrega ràpida
(1½ = 1,5 hora) la capacitat guanyada de ¾ de C a C.
Quan el voltatge de sortida és 13,6 V, la càrrega assolida en
un temps 1½ (1,5) hores és de 4,25 ×1,5 = 6,375 Ah, és a dir
25,5% (6,375/25) de la càrrega des de ¾ C a C (25 Ah).
Quan el voltatge de sortida és 14,4 V, la càrrega assolida en
un temps 1½ (1,5) hora és de 9×1,5 = 13,5 Ah, és a dir 54%
(13,5/25) de la càrrega des de ¾ C a C (25 Ah).
Les càrregues recuperades, 6,375 Ah (81% ;
(75+6,375)/100) i 13,5 Ah (87% ; (75+13,5)/100) en una
carregada ràpida (1,5 hores) són més petites que la capacitat
d’1/4 de C que manca per recuperar la càrrega total de la
bateria.
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Analitzant un altre cop la figura 9.17 (b) podeu veure que una bateria
completament carregada i amb el regulador fixant el voltatge de sortida a 13,6 V, admet
un corrent de càrrega final al voltant d’1 amper, que només sobrecarregarà mínimament
la bateria. Pràcticament, la sobrecàrrega produïda està molt atenuada per les pèrdues,
tant internes de la bateria com del circuit extern.
Però si el regulador fixa el voltatge a la sortida del regulador a 14,4 V, la bateria
aproximadament admet un corrent final de càrrega de 2 A, que tot i ser només una mica
més gran és suficient per crear gasos a la bateria si actuen durant un llarg període. En
conseqüència, les pèrdues d’electròlit poden fer malbé els elèctrodes de les bateries i
produir el secament del gel o la fibra de vidre a les bateries de Gel i AGM en carregues
molt llargues.
En un funcionament normal per restaurar la càrrega perduda, l’alternador
funciona contínuament poc temps i atès que aquestes bateries són periòdicament i
profundament descarregades (almenys al 50%), en uns temps de recàrrega restringits.
Per tant necessitem carregadors carreguin ràpidament, si utilitzem un alternador per
carregar les, posarem el llindar del voltatge del regulador de sortida alt. Això pot
produir la sobrecàrrega de la bateria, causant gasos i danys als elèctrodes. Si posem el
llindar massa baix les bateries no es carreguen del tot i es produeix sulfatació dels
elèctrodes i es moren.
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Explica els principis bàsics de funcionament d’una màquina de corrent continu.
Explica el camp magnètic que hi ha en un motor de corrent continu.
Explica el camp giratori que hi ha a l’entreferro en un motor trifàsic asíncron.
Comenteu el funcionament d’un circuit electrònic regulador de velocitat en una
màquina de DC.
Proposeu i expliqueu un circuit electrònic per fer un control a flux constant.
Explica un esquema de blocs d’un control vectorial d’un motor asíncron.
Fórmules que subministren les velocitats de gir del camp magnètic en un
generador síncron.
Circuit equivalent d’un generador síncron.
Regulador electrònic de l’alternador. Relació de resistències del divisor per fixar
el voltatge a la bateria a 14,6 V i a 13,6 V.
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10 El microcontrolador

1 Introducció

Cada cop està més estès, tant a la marina com en el món industrial, la pràctica
d’automatitzar processos per mitjà de l’electrònica. El circuit electrònic que es fa servir per
controlar l’execució d’un procés determinat és un ordinador petit que s’anomena
microcontrolador o C.
El microcontrolador és un circuit integrat digital que fa la funció d’executar un
programa que li hem entrat al començament de l’operació. Si canviem el programa, canviem
fàcilment les característiques del disseny
El microcontrolador és un ordinador de petita capacitat amb només la memòria i els
perifèrics que necessita per executar un programa de control. Cada procés a controlar (bateria,
GPS,pilot automàtic, etc.) té el seu C especialitzat en executar el programa de control i
connecta’l amb el pont del vaixell. Normalment, el C es comunica amb un ordinador més
gransiuat en el pont de comandament de la nau, el qual coordina i comanda tota l’operació.
Aquesta comunicació es fa per uns determinats camins físics que compleixen unes
determinades normes conegudes com a busos (NMEA, USB, HDMI, etc.).
En aquest tema, primer estudiarem un ordinador o C teòric senzill, per després
particularitzar per l’arquitectura de la família de microcontroladors ATmega 328P del
fabricant Atmel. Hem triat aquesta família perquè les eines per fer dissenys són lliures i en el
mercat hi ha plaques de desenvolupament molt econòmiques per fer els dissenys de forma
ràpida. La placa desenvolupament escollida és l’Arduino.
L'estudi d’aquest sistema digital teòric, el fem a nivell elemental. Comencem mostrant
les característiques principals amb blocs. Tot seguit, passem a estudiar cada bloc sobre la base
d’una necessitat concreta simple. Aquesta manera d'introduir el problema té l'avantatge que
anem definint els conceptes d'una manera poc abstracta, de forma que, a mesura que es van
afegint els blocs de lògica digital necessaris per al seu funcionament (hardware), també es
veu com es el programa (software) del μC pel cas pràctic que volem resoldre.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
entendre el funcionament d’un ordinador dígital o màquina de Von Neumann;
què és un cicle de màquina i un cicle d’instrucció?
diferència entre subrutina i interrupció;
funcionament dels ports d’entrada/sortida paral·lel en el ATmega 328P i en una placa
Arduino;
5. funcionament dels timers en un ATmega 328P;
6. funcionament de les peticions d’interrupció en un ATmega 328P.

1.
2.
3.
4.
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2 Principis bàsics de funcionament d’un ordinador digital

Atès que l'ordinador és un sistema digital fet per processar la informació, inclou
funcions de processament (CPU, Central Proccessing Unit), memòria i dispositius
d'entrada/sortida. Un esquema gràfic del sistema es pot veure a la figura 10.1.

Fig. 10.1 Esquema de
blocs bàsic d’una màquina
processadora d’informació

En una primera divisió, i segons el tipus de processament de la informació per part de
la CPU, podem parlar de màquines de programa intern i màquines de programa extern o de
Von Neumann.
Les màquines de programa intern són aquelles en què el sistema sempre realitza les
mateixes operacions i en la mateixa seqüència. Aquest tipus de màquines varen ser les
primeres que es van construir, i els seus exemples més clàssics són el rellotge i la capsa de
música.
Les màquines de programa extern es fonamenten en una màquina que l’enginyer
Jacquard va aplicar a la indústria tèxtil anglesa durant el segle XIX. La màquina de Jacquard
realitzava un seguit d'operacions característiques de la indústria tèxtil (aclarit, tint, etc.),
preprogramades mitjançant la lectura d'un conjunt de fitxes perforades. Aquesta màquina
interpretava fitxes i donava ordres, cada fitxa portava l'ordre de l'operació que havia
d’executar, a més de l'ordre de llegir la fitxa següent. En aquestes màquines, el programa o
seguit d'operacions que s’han d’executar no formen part de forma permanent de la màquina,
sinó que s’executen seqüencialment, pas a pas, per mitjà d’un suport físic extern
intercanviable.
L’any 1947, Von Neumann, a partir de la idea de Jacquard, va construir el que
actualment coneixem com a ordinador. Va fer un sistema digital, amb la filosofia de programa
extern, utilitzant la memòria d'una calculadora en la qual hi va guardar instruccions a
posicions de memòria seguides, instruccions que va codificar com a "uns" i "zeros". A les
operacions que ja podia fer la calculadora (suma, resta, multiplicació etc.) li va afegir una
instrucció de salt condicional segons el resultat d'una operació, aquesta instrucció li
subministrà a la calculadora una certa "intel·ligència". L’estructura així creada té el gran
avantatge que un programa emmagatzemat a la memòria es pot canviar fàcilment. L'altre
avantatge li ve d’utilitzar circuits digitals (que prenen dos valors) que són de fàcils de
fabricar.
Actualment, gràcies a l'avanç tecnològic, s'ha aconseguit integrar dins d'una sola
pastilla tot el processador (CPU). Aquest sistema es coneix com a microprocessador (8086,
68000, Pentium, etc.). Si integrem dins d'una sola pastilla CPU de capacitat petita una mica de
memòria i algun dispositiu d'entrada/sortida, tenim l'estructura que anomenem
microcontrolador monoxip o μC (8051, PIC 16F877, ATmega 328P, etc.).
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La màquina de Von Neumann, a més d'un programa exterior i uns blocs per processar
la informació (CPU, memòria i dispositius d'entrada/sortida), té uns camins per intercanviar la
informació entre aquests blocs que coneixem com a busos (bus de dades (BD), bus d'adreces
(BA) i bus de control (BC)). La màquina de Von Neumann, amb estructura de bus únic de
dades intern, rep el nom d’arquitectura de bus únic.
El bus de dades és per on passen les dades i el seu nombre serveix per caracteritzar un
ordinador. Així, parlarem d’ordinadors de 8, 16, 32 i 64 bits, segons si el bus de dades té 8,
16, 32 i 64 bits.

3 L'ordinador com a màquina seqüencial

Per estudiar el problema de construir un ordinador, primer mirem quins circuits
necessitem i com s’han de connectar per solucionar un problema molt senzill, com sumar tres
vegades un mateix nombre. Per això, primer analitzem la unitat que processa la informació i
després introduïm tots el elements que calguin per controlar el procés.
La CPU està dividida en dues parts completament diferenciades. Una part que controla
el procés CU (Control Unit) i una altra que realitza operacions ALU (Arithmetic Logic Unit),
que és l’encarregada de fer les operacions aritmètiques i lògiques (sumes, restes, AND, OR,
XOR, etc.) necessàries. A la figura 10.2 es pot veure un esquema de blocs molt simplificat
d'una CPU.

Fig. 10.2 Esquema de blocs d’una CPU

La CU seqüència totes les operacions que ha de fer l’ordinador, per tant, genera tots
els senyals necessaris per fer les operacions bàsiques de buscar les instruccions a la memòria,
descodificar-les i executar-les. Els senyals generats per la CU controlen tant la seqüència
d'operacions d'ALU com els dispositius externs (ordre de lectura, ordre d'escriptura, etc.).
L’ALU dissenyada pel cas concret de sumar tres vegades un mateix nombre ha de
tenir un registre d’ús general (registre acumulador A), una unitat per fer operacions
aritmètiques lògiques i un registre, registre d’estat o status, per saber com s’ha produït una
operació. Els bits més interessants en un registre d’estat són C = 1 quan el resultat de
l’operació porta una unitat d’arrossegament, z = 1 quan el resultat de l’operació és zero, O = 1
quan es produeix un desbordament a l’operació, etc. En concret, aquesta ALU també té uns
altres tres registres d’us general u, i, i n.
Aquest ordinador és una màquina processadora d’informació que realitza un conjunt
limitat d'operacions elementals o bàsiques. Quan s’executa una operació qualsevol o
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instrucció, l'ordinador sempre fa unes quantes d'aquestes operacions bàsiques. L’ordinador
elemental que proposem només entendrà sis ordres o instruccions. Aquestes ordres reben els
noms figurats o mnemotècnics (assemblador) i tenen un Codi d’Operació (CO), aneu a la
taula I.
Taula I
Mnemotècnics i CO de les instruccions de la màquina proposada
Instruccions
Mnemotècnic
Operació
ADD D, F
Op D  op F + op D
CMP D, F
Flag z=1 si op D = op
BEQ salta
F
JMP salta
Vés a salta si z=1
MOV D. F
Vés a salta sempre
MOV A,#data Op D  op F
A  data
NOTA
Op F
Operand Font
Op D
“ Destí
A
Registre Acumulador

Instrucció
ADD D, F
CMP D, F
BEQ salta(s)
JMP salta(r)
MOV D, F
MOV A, DATA(d)

CO de 8 bits
00DD 00FF
01DD 00FF
111s ssss
1111 rrrr
10DD 00FF
110d dddd

Per codificar cada un dels quatre registres A, i, u i n necessiten dos bits. Una possible
codificació és A (0,0), i (1,1), u (0,1) i n (1,0). Perquè l’ordinador pugui interpretar aquestes
ordres o instruccions han d’estar codificades en binari, per exemple, amb el format de 8 bits
que tot seguit mostrem a la taula I.
Noteu que els cinc bits s, volen dir que l’etiqueta salta(s) pot anar a 25 = 32 posicions
diferents, i que els quatre bits r volen dir que l’etiqueta salta(r) pot anar a 24 = 16 posicions
diferents. En canvi, els bits d de data volen dir que la dada que cal emmagatzemar pot ser com
a màxim 32 (25). A la taula II podeu veure el programa posat en mnemònic, també anomenat
assembler, per sumar tres vegades un mateix nombre.
Taula II
Programa proposat, en assembler, per sumar tres vegades un mateix nombre
Inicialització de variables
0
MOV A,#1
1
MOV u,A ; u=1 al registre (0,1)
2
MOV A,#3
3
MOV n,A ;n= 3 al registre (1,0)
4
MOV A,#0
5
MOV i,A; i=0 al registre (1,1)

6 for:
7
8
9
10 fi:
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Cada instrucció en llenguatge assembler té els seu equivalent en binari, que és el que
entén l’ordinador, i que es coneixen com a instruccions en llenguatge màquina. Tot el
programa es pot posar en llenguatge màquina.
Aquest programa es guarda codificat en posicions de memòria externa seguides, per
exemple, des de la posició de memòria 0, vegeu la taula III. Observeu que la instrucció ADD
i,u està posada a la posició de memòria 6, 0110 en binari i que la instrucció JMP sempre salta
a for, 0110 en binari. També noteu que l’altra instrucció de salt, la BEQ, pot anar a fi o a
l’etiqueta for que tenen les adreces de memòria 6, en binari, 0110 i 10, en binari 1010.
Taula III
Contingut de les primeres posicions de memòria amb el programa proposat
Posició de memòria Contingut de la posició de
memòria
0
1100 0001
1
1001 0000
2
1100 0011
3
1010 0000
4
1100 0000
5
1011 0000
6 (0110B)
0011 0001
7
0111 0001
8
1111 1010
9
1111 0110
10 (1010B)

MOV A,#1
MOV u, A
MOV A,#3
MOV n, A
MOV A,#0
MOV i, A
ADD i,u
CMP i, n
BEQ fi

for:
fi:

Malgrat tot, per programar un ordinador el més útil és utilitzar llenguatges d'alt nivell.
Els llenguatges d'alt nivell fan servir ordres que estan més a prop del llenguatge humà, en què
cada ordre té una traducció a varies instruccions de baix nivell. Un dels llenguatges d'alt nivell
més utilitzats tant per programar ordinadors com microcontroladors és el C. La traducció del
programa de la suma al llenguatge C és:
main()
{
char u,n,i;
u=1; n=3, i=0;
for(i=1,i=n , i+)
i=i+u
}
Perquè el processador conegui quina operació ha d’executar, primer ha de llegir el
codi emmagatzemat a la memòria i guarda’l en el registre d’instruccions (RI), per donar temps
a la CPU perquè interpreti l’ordre emmagatzemada a la memòria. Després per executar
l’operació, ha de generar els senyals necessaris per controlar l'ALU i els registres, figura 10.3
(a).
Per seleccionar la memòria externa tenim un registre anomenat MAR (Memory
Address Register) que ens subministra l’adreça de la memòria. Per l’exemple proposat, com
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que el programa té deu posicions de memòria, necessitem un BA amb almenys 4 bits. També
ens cal un BC per donar l’ordre de lectura, vegeu tot això a la figura 10.3 (b).

Fig. 10.3 (a) Ordres que genera la unitat de control i (b) pas d’un codi de memòria al registre d’instruccions.

Si volem que el programa emmagatzemat a la memòria s'executi automàticament i
seqüencial ment, és a dir, instrucció a instrucció, caldrà que el contingut del registre MAR
s'incrementi automàticament, menys en el cas en què la instrucció a executar sigui una
instrucció de salt. Aquesta seqüència s’aconsegueix si afegim al registre MAR de la CU un
comptador que anomenarem PC (Program Counter) que transfereix el seu contingut al
registre MAR a cada impuls de rellotge. Per a cada instrucció, després d’abocar el MAR el
seu contingut al BA per seleccionar la posició de memòria, el PC es desconnecta del MAR i
després incrementa el seu contingut en una unitat.
Suposem que la nostra màquina elemental executa operacions bàsiques en un període
T. Durant el primer semiperíode T/2 aboca el PC sobre MAR i durant el segon semiperíode
desconnectem el PC del MAR. Mentre executem una instrucció, el MAR apunta la posició de
memòria on està emmagatzemada la instrucció que s'executa i el PC apunta la posició següent
de memòria que executarem després en el següent semiperíode T/2. Tot això es pot apreciar
de forma esquemàtica a la figura 10.4. El punt 1 treu el contingut del PC pel MAR, i el punt 2
es desconnecta del MAR i augmenta en una unitat el contingut del PC.

Fig. 10.4 Forma de treball
del comptador de programa

Com que la CU és l'encarregada de controlar totes les operacions que fa l'ALU (buscar
el codi a la memòria, descodificar i executar operacions), es pot veure com un circuit
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seqüencial de tres estats. Per a qualsevol de les sis instruccions executables per la màquina
bàsica, la CPU realitza sempre les mateixes operacions de buscar a la memòria i descodificar.
L’execució, pot ser diferent per a cada instrucció, figura 10.5.

Fig. 10.5 Seqüència d’execució
de les instruccions pel
processador proposat

El temps per executar N instruccions és:
T segons/instrucció  N instruccions = N  T segons
Encara que la màquina estudiada només tingui cinc instruccions, la idea bàsica es pot
aplicar a microprocessadors comercials, tot i que són molt més complexos.

3. 1 Cicles de màquina i d’instrucció

Cada operació elemental de lectura/escriptura a memòria o registres s'anomena cicle
de màquina. El cicle de màquina de lectura del codi d'operació (CO) o busca de la instrucció
s'anomena cicle de fetch.
L'execució d'una instrucció és una seqüència de cicles de màquina de
lectura/escriptura i l'anomenem cicle d'instrucció. Cada cicle d'instrucció pot tenir d'un a cinc
cicles de màquina (per terme mig). Cada cicle de màquina de lectura/escriptura pot necessitar
d’un a sis períodes T de rellotge segons sigui l’ordinador.
A més dels cicles de màquina de lectura/escriptura, la CPU pot fer unes altres
peracions elementals que no tenen res a veure amb l'execució del programa i sí amb qüestions
més de circuit (hard) i les més comunes són: (a) El cicle de reconeixement d’interrupció, (b)
el cicle d'accés directe a memòria i (c) El cicle de reset.

4 La família de microcontroladors ATmega 328P

La solució tecnològica utilitzant un μC de la família ATmega ens permet realitzar amb
un únic circuit integrat dissenys que fan servir poca memòria. A més dels avantatges de
necessitar un circuit imprès més reduït, hi hem d'afegir la facilitat de protegir els dissenys
contra còpies, característica de gran importància industrial. El gran avantatge que té la solució
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amb C en contraposició a les solucions amb autòmats programables, és que el disseny amb
C s’adapta millor als problemes particulars, és més versàtil i més econòmic.
Tot seguit farem una descripció C ATmega 328P del fabricant Atmel, que és l’hem
triat per les seves prestacions i la disponibilitat de les eines de disseny. Aquest mateix
fabricant té els models ATmega 48P/88PA i 168PA amb diferents prestacions que el ATmega
328P.
El C ATmega 328P és un circuit integrat amb una CPU de 8 bits, memòries FLASH,
EEPROM i RAM de diferents capacitats segons els models, més algunes interfícies. Les
característiques principals de l’ATmega 328P són:

















CPU de 8 bits
32  8 Registres de treball
Execució d’una instrucció en 1 període
Busos de dades i d’instruccions separats
Rellotge fins a 20 MHz, l’estàndard és de 16 MHz
32 Kbytes de memòria FLASH de programa
1 Kbytes de memòria EEPROM i 2 Kbytes de memòria SRAM
De 6 ports d’entrada/sortida
Timer 0 de 8 bits amb prescaler
Timer 1 de 16 bits amb prescaler
Timer 2 de 8 bits
Generació de modulació PWM  6
Fonts de generació d’interrupció internes i externes
De 6 o 8 entrades de convertidor A/D de 10 bits segons models
Port sèrie USART i interfases SPI i I2C

Recordeu que les memòries FLASH són memòries d’escriptura i lectura en les quals
es guarda, durant un temps indefinit, el programa que volem executar. Perquè guardin la
informació només les hem d’escriure. El fabricant certifica que la memòria FLASH de
l’ATmega 328P es pot llegir i escriure unes 10.000 vegades, i retenen la informació uns 20
anys sense estar alimentades.
La memòria RAM és de lectura-escriptura i té poca capacitat. Aquesta memòria es fa
servir per guardar variables intermèdies quan es fan càlculs. Al desconnectar l’alimentació
perd el seu contingut.
Les memòries EEPROM són un tipus de memòries esborrables elèctricament. Són
molt semblants a les FLASH, però no es fan servir per posar codis, sinó que emmagatzemen
dades. Tenen una capacitat molt més petita. El fabricant certifica que la memòria EEPROM
de l’ATmega 328P es pot llegir i escriure unes 100.000 vegades, i reté la informació uns 20
anys. Són de temps de lectura/escriptura lents (~3 ms).
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A la taula IV teniu una comparació entre varis C ATmega en funció de diferents
memòries dels diferents models.
Taula IV
Capacitat de memòria (bytes) dels diferents models la família ATmega

ATmega 48PA
ATmega 88 PA
ATmega 168 PA
ATmega 328 P

FLASH

RAM

EEPROM

4K
8K
16 K
32 K

512
1K
1K
2K

256
512
512
1K

Aquesta família utilitza una tecnologia de fabricació CMOS de baix consum. El C
necessita un rellotge de freqüència entre 0 MHz i 20 MHz per poder funcionar, i està
alimentat amb un voltatge de corrent continu entre 1,8 V i 5,5 V. Consum normal de 0,2 mA i
en Power Down Mode 0,1 A (baix consum).
L'arquitectura bàsica d'un C de 8 bits de la família ATmega és la d'una màquina de
Harvard amb dos busos interns separats. Un bus és per les dades i l’altre el bus és pel
programa o les instruccions (per posar-hi els codis del programa), la qual cosa farà possible
executar una instrucció en un període de rellotge. Pot arribar a executar programes a una
velocitat d’1 MIP (Mega Instruction per Second) per cada MHz de rellotge, és a dir pel
rellotge màxim de 20 MHz tenim velocitats de 20 MIP, vegeu la figura 10.6.
A la figura 10.6 teniu un diagrama blocs bàsic de la família ATmega de 28 potes.
Noteu que, a més dels dos busos diferents, també hi podeu veure la situació de les diferents
interfícies d’E/S i els registres de treball (32  8) que serveixen per programar les interfícies.

Fig. 10.6 Diagrama de blocs del xip de 28 potes
ATmega 328 P (cortesia de Atmel)
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4.1 Potes del circuit integrat (pins9

A la figura 10.7 podeu veure l’encapsulat PDIP (el més comú) de 28 potes dels dispositius
ATmega 48P/88PA/168PA/328P amb el nom que té associada cada pota.Aquests C també es
troben en encapsulats TQFP, 28 MLF i 32 MLF, per a més detalls aneu al datasheet. El C
ATmega 328 P té quatre ports de 8 bits bidireccionals, es coneixen amb els noms A, B, C i D.

Fig. 10.7 Nom de les potes de sortida
d’un ATmega328 P.

Aquest C, a més de fer servir els ports (A, B , C i D) per comunicar-se amb
l’exterior, té dues entrades per demanar interrupció INT0 i INT1, el port sèrie pels pins RX i
TX i l’entrada analògica del convertidor A/D. Quan comencem un programa s’han
d’inicialitzar els ports.
Dels 28 pins, en té 14 de digitals que es configurar d’E/S i que treballen a 5 V. Cada
pins pot subministrar o rebre un màxim de 40 mA. A més té 5 pins que poden proporcionar
sortida PWM (Pulse Width Modulation). També té 6 entrades analògiques que proporcionen
una resolució de 10 bits, per defecte amb voltatges de 0 – 5 V. És possible canviar a un nivell
més alt a l’entrada del ADC, posant un voltatge al pin Aref.

4. 2 Cicle de màquina i cicle d’instrucció

La separació dels busos de dades i instruccions permet executar uns instrucció en un
període T, encara que realment triga 2 T períodes (arquitectura Harvard). Aleshores el cicle de
màquina té un durada de 2 T i el cicle d’instrucció de T. Mentre una s’executa una instrucció,
es va a buscar la propera instrucció a la memòria de programa. Aquest concepte permet
executar una instrucció cada període, figura 10.8.

Fig. 10.8 Cicle de màquina i cicle d’instrucció

Per aconseguir executar cada instrucció en un cicle d’instrucció d’un clock T, s’aplica
la tècnica de segmentació o pipe line, que consisteix a executar en paral·lel les dues fases
d’una instrucció. L’estructura pipe line permet fer al mateix temps la fase d’execució d’una
instrucció i la cerca de la instrucció següent.
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Exemple:
El ATmega 328 P funciona a 16 MHz, i executa un programa
de 1.000 instruccions. Quant temps triga el programa a executarse?
TCicle d’instrucció = 1/16MHz = 62,5 ns
TPrograma = 1.000  62.5 ns = 62,5 μs

5 Organització de la memòria

El ATmega 328 P té tres grans blocs de memòria:
 Memòria de programa (Flash)
 RAM de dades volàtils (SRAM)
 EEPROM de dades fixes
L’espai de la memòria Flash es divideix en dues grans seccions, figura 10.9 (a).
Programa carregador Boot Program resident (de fabrica a la Flash) i la secció per carregar i
executar. El programa Boot agafa el programa que arriba pel bus USB, el posa des d’una
posició de memòria (Flash) i l’executa. Quan es fa un Reset el programa s’executa des de la
posició de memòria 0000h de la Flash i d’aquesta posició salta a la primera instrucció del
Codi d’usuari.
La SRAM (Static Ramdom Acces Memory) o memòria de dades serveix per guardar
dades generades durant l’execució del programa, figura 10.9 (b). El seu espai està dividit en
32 registres d’ús general, 64 registres d’E/S que es poden ampliar a 160 i 3 Kbytes pel model
ATmega 328 P.
La memòria EEPROM (Electricaly Eresable Programmed Read Only Memory) guarda
dades un temps indefinit. És accessible pels registres d’E/S de la SRAM, figura 10.9 (b).

Fig. 10.9 (a) Mapa memòria de programa per el ATmega 328 P, (b) mapa de la memòria de dades i (c) funcionament de
l’Stack Pointer o punter.

270

10 El microcontrolador

La direcció de memòria on salta el comptador de programa quan hi ha un RESET és la
0000h. Sí carreguem el programa, a executar, des de l’ordinador, per l’acció del programa
Boot salta a la primera posició del codi d’usuari, figura 10.10 (a). El programa Boot està
executant una seqüència que llegeix el port USB i si hi troba un fitxer el posa a la posició del
Codi d’Usuari i l’executa.
Quan hi ha una interrupció en l’execució del programa principal, un moment abans de
passar a executar la Rutina d’Atenció a la Interrupció (RAI), es guarda l’adreça de retorn al
programa principal a la pila, també anomenada Stack.
L’Stack principalment es fa servir per emmagatzemar dades temporals, variables
locals i per a guardar les adreces de retorn després d’atendre a crides a interrupció o
subrutines, noteu que l’Stack creix des de posicions de memòria altes a o posicions de
memòria baixes. El registre d’Stack sempre apunta al cim de la pila (Stack). L’Stack s’ha de
definir per programa abans de qualsevol crida a interrupció o subrutina i es guarda en
memòria SRAM. A la figura 10.9 (c), podeu veure com actua l’Stack en una crida a
interrupció.

6 Control de transferències per interrupció

Una interrupció és un trencament del programa que s’està executant per executar-ne
una altre que atengui la causa que ha provocat la interrupció. És molt semblant a una crida a
una subrutina originada per una instrucció CALL, amb la diferència que la crida està
provocada per una causa física, no per una instrucció de CALL. Un cop s’ha acabat
d’executar la Rutina d’Atenció a la Interrupció (RAI), el programa principal continua allà on
s’havia deixat.
Les interrupcions són un recurs molt potent per atendre successos en temps real de
forma transparent, doncs fan que el programa principal no hagi d’estar sempre pendent del
procés. La interrupció fa que la CPU no hagi de mirar contínuament una determinada pota del
xip o el contingut d’un registre, i pugui fer una altra tasca.
En general en tots els μC i en particular a la família ATmega 48P/88PA/168PA/328P,
les demandes d’atenció per interrupció poden venir per canvis físics en qualsevol pins dels
ports, per overflow o sobrepassament de la capcitat numèrica dels timers 0, 1 o 2, per dada
rebuda/enviada pel port sèrie, per comparació entre registres o pel convertidor analògic/digital
A/D.
El dispositiu ATmel 384 P, té 26 fonts per demanar interrupció (INT, INT1 i qualsevol
dels pins 0 – 23). Quan es produeix una interrupció, el programa salta una posició de memòria
emmagatzemada en les primeres posicions de la memòria de programa. Cada font
d’interrupció té assignada una adreça a on comença la RAI, vegeu a la taula V. Totes aquestes
posicions de memòria formen la taula de Vectors d’Interrupció. La prioritat de la interrupció
va de més a menys, començant per les que el seu Vector d’Interrupció ocupa les posicions de
memòria més baixes.
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Taula V
Taula de Vectors d’Interrupció en un ATmel 384 P

Vector
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adreça

Font

Interr.

Vector
nº

Adreça

Font

Interr.

0000
0002
0004
0006
0008
000A
000C
000E
0010
0012
0014
0016
0018

RESET
INT0
INT1
PCINT0
PCINT1
PCINT2
WDT
Timer2
Timer2
Timer2
Timer2
Timer1
Timer1

Inici
Externa
Externa
Canvi
Canvi
Canvi
wachdog
Compar
Compar
Oveflow
Captura
Compara
Compara

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

001A
001C
001E
0020
0022
0024
0026
0028
002A
002C
002E
0030
0032

Timer1
Timer0
Timer0
Timer0
SPI,STC
USART
USART
USART
ADC
ERead
Comp
TWI
SPM

Overflow
Compara
Compara
Overflow
Sèrie
RX
Registre
TX
Conversió
EEPROM
Compara
Sèrie
Store

Totes les fonts d’interrupcions tenen assignats un bit que ha de ser “1” juntament amb
el Global Interrupt Enable (GIE) del registre d’estat de la màquina perquè una interrupció
estigui permesa. Quan es reconeix una interrupció, es passa a executar la RAI i el bit GIE es
posa a “0”, aleshores totes les altres interrupcions queden deshabilitades. L’usuari pot escriure
un “1” en aquest bit del registre GIE per a permetre una interrupció a dins d’una altra
interrupció (Nested Interrupts), en aquest cas qualsevol font d’interrupció demanada pot
interrompre la Rutina d’Atenció a la Interrupció en curs. El bit GIE es posa automàticament a
“1” després d’executar una instrucció RETI.
Si hi ha una petició d’interrupció mentre el bit de permís d’interrupció GIE és “0”,
queda pendent fins que es permeti la interrupció. Si hi ha diverses fonts que demanen
interrupció mentre el bit GIE és “0”, totes s’executaran per ordre de prioritat quan es permetin
les interrupcions.
Quan un ATmel 384P té una petició d’interrupció, acaba la instrucció en curs i atén la
RAI. En el moment en què un ATmel 384 P surt d’una RAI i retorna al programa principal,
executa una o més instruccions abans d’atendre qualsevol interrupció pendent.
Sí fem servir la instrucció en assembler CLI es deshabiliten totes les interrupcions, en
canvi amb una instrucció RETI es tornen a habilitar (enable.interrupt() en llenguatge C).
El temps de resposta a una petició d’interrupció és com a mínim 4 T més 3 T de
lectura del vector d’interrupció que és una instrucció de salt. Durant aquest 4 períodes
l’adreça a executar del programa principal es posada a l’Stack. El temps de retorn d’una RAI
és de 4 T, durant aquest temps l’adreça per tornar a executar el programa principal en el punt
deixat és retornada des de l’Stack.
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7 Dispositius d’E/S

Els dispositius d’E/S són uns sistemes electrònics que el μC porta integrats i que ens
serveixen per introduir-li i treure-li dades. La gestió de les transferències d’informació
d’aquests dispositius es pot fer de manera que el programa principal les llegeixi/escrigui
(polling) o amb un programa a part que demana atenció a la CPU de forma asíncrona
(interrupció). Els dispositius d’E/S més importants són: els ports bidireccionals de 8 bits, els
timers (rellotge o comptador), el port sèrie (USART) i el convertidor analògic digital (ADC).
Per a veure el funcionament de la resta de dispositius d’E/S aneu al datasheet del μC.
Els Timers/Comptadors:
Els mòduls Timer/Counter són sistemes electrònics que fan de rellotge/comptador i
funcionen de forma asíncrona amb la CPU. La família ATmega 48P/88PA/168PA/328P té
tres dispositius Timer/Counter: el Timer0/Counter, el Timer1/Counter i el Timer2/Counter.
Quan actuen com a Timer fan de rellotge, comptant els polsos d’un rellotge intern o
extern. Un cop inicialitzats, incrementen el seu contingut a cada període d’un preescaler que
divideix un oscil·lador del sistema (normalment 16 MHz). Cada vegada que omple el registre
(overflow) genera una interrupció nº 10, 14 o 17, s’inicialitza i torna a començar el comptatge.
A la taula VI podeu veure els valors del preescaler per obtenir overflow en un comptador de 8
bits i en un de 16 bits. Tots els timers s’inicialitzen per a un preescaler (divisor) de 64.
Quan actuen com a Counter, compta polsos que li arriben de manera asíncrona de
l’exterior per un pin d’entrada, diferent per a cada Comptador. També s’ha d’inicialitzar.
Taula VI
Valors del preescaler per tenir overflow en un Timer de 8 bits i 16 bits, per a un clock
de 16 MHz.
Preescaler

1
8
64
256

Precisió

Timer de 8 bits

Timer de 16 bits

62,5 ns
500 ns
4 μs
16 μs

16 μs
128 μs
1.024 μs
4.096 μs

4.096 ms
32,768 ms
262,144 ms
1048,304 ms

El Timer0/Counter és un mòdul de rellotge/comptador de 8 bits, amb dues unitats
independents de comparadors i amb suport PWM (Pulse Width Modulation). El timer0 es fa
servir si utilitzeu les funcions del sistema millis i delay. El timer 0 pot operar com a rellotge
(timer) o com a comptador de successos entrats per un pin. Si funciona com a comptador li
entrem el senyal a comptar per la pota 6 (T0). Les sortides dels comparadors són les potes 12
(OC0A) I 11 (OC0B).
El Timer1/Counter és un mòdul de rellotge/comptador de 16 bits que és com el
Timer0/Counter de 8 bits però amb molta més capacitat de comptatge. També té dues unitats
independents de comparadors amb suport PWM. Si funciona com a comptador li entrem el
senyal a comptar per la pota 11 (T1). Les sortides dels comparadors són les potes 15 (OC1A) i
16 (OC1B).
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El Timer2/Counter és un mòdul de rellotge/comptador de 8 bits amb prescaler que
també es pot utilitzar per generar senyals PWM i també té dos comparadors. Si funciona com
a comptador li entrem el senyal a comptar per la pota 9 (TOSC1). Les sortides dels
comparadors són les potes 17 (OC2A) i 5 (OC2B).
El port Sèrie:
La família ATmega 48P/88PA/168PA/328P té un port sèrie anomenat Universal
Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART). Aquest mòdul és
un dispositiu molt flexible de comunicació sèrie. L’USART. La trama sèrie, per cada caràcter
envia un bit d’Start, bits dades (5, 6, 7. 8. 9) sense bit de paritat o amb bit de paritat i 1 o 2
bits d’Stop. Perquè el mòdul USART es pugi fer servir s’ha d’inicialitzar. En el procés de
inicialització se li diu la velocitat de transmissió (Baud Rate), composició de la trama i
habilitació per a transmissió o recepció. Si la comunicació es controla per interrupció el bit
GIE es deshabilita, posante’l a “0” quan es reconeix la interrupció. Té un Buffer de
transmissió i un altre de recepció quan els detecta plens pot demanar interrupció. Té capacitat
de multiprocés (Mode SPI). La sortida del transmissor i l’entrada del receptor són 3 potes de
(TXD) i 2 (rXD).
El convertidor analògic digital ADC:
La família ATmega 48P/88PA/168PA/328P porta incorporat un convertidor analògic
digital ADC de 10 bits. L’ADC està directament connectat a un multiplexor de relació 8:1,
que permet entrar al μC pel port A, 8 voltatges diferents. L’ADC converteix un voltatge
analògic a un codi de 10 bits per aproximacions successives. El resultat és un enter entre 0 i
255 (28). El nivell màxim dels voltatges d’entrada al ADC és 5 V.
La família ATmega 48P/88PA/168PA/328P es pot programar en llenguatge assembler
i en llenguatge C. Per la seva senzillesa d’ús, utilitzarem un C amb unes instruccions
especifiques pels dispositius d’E/S de la família i per un suport d hardware pensat per aquesta
família anomenat Arduino. Tots els programes en C creats per executar-se en una placa
Arduino tenen una part d’inicialització, void setup {...} i una altre part de programa,
void loop {...}.
A la pàgina d’Arduino (http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage) teniu un recull de les
instruccions del llenguatge C utilitzat i a la taula VII podeu veure com s’inicialitzen (setup) i
com es criden els dispositius d’E/S analitzats. Noteu que a on hem posat OUTPUT o HIGH
podíem haver posat INPUT o LOW o la instrucció digitalWrite podia ser digitalRead. Es
recomana que aneu a la pàgina web de l’Arduino per a més detalls.
Taula VII
Inicialització i crida de dispositius d’E/S
Bit del Port

Timers 0,1 i 2

USART

setup

pinMode(10,OUTPUT);

Serial.begin(9600)

loop

digitalWrite(10,HIGH);

Timer0.initialize (μs);
Time0.attachInterrupt(RAI);
-
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Serial.println(paraula);
Serial.read()

ADC
analogRead(A0);
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8 Placa d’Arduino

La placa de desenvolupament Arduino està pensada per depurar dissenys fets amb els
μC de la família ATmega 48P/88PA/168PA/328P. Aquesta placa bàsicament consta de: μC, 4
connectors que fan accessibles totes les potes del μC. Entre elles les entrades analògiques del
ADC (0 - 5), els senyals digitals (2 - 13) i els TX i RX del mòdul USART (0 i 1). També té
un connector USB per carregar el programa i alimentar la placa Arduino, entrada de font
d’alimentació externa (9 – 12 V) i botó de Reset, vegeu la figura 10.10 (a).

Fig. 10.10 (a) Esquema de blocs de la placa Arduino i (b) pantalla del software de desenvolupament.

Les eines de software es poden baixar de forma gratuïta de la pàgina web d’Arduino i
són molt senzilles d’utilitzar. Té 5 feines més importants que estan presentades en forma
d’icones de color blau: compilar (signe de Verificar), carregar i executar (signe fletxa cap a la
dreta de Pujar), nou programa (signe pàgina doblegada de Programa Nou), obrir un programa
(signe,fletxa amunt d’Obrir un fitxer), salvar un fitxer (signe fletxa cap avall de Guardar un
fitxer ) i programa eco (signe de la lupa del Monitor Sèrie), vegeu la figura 10.10 (b).
Cada disseny té una única carpeta. Un cop editat un disseny, el primer cop no ens
posem en cap carpeta. Donem l’ordre de Salvar  assignem nom  l’Arduino crea la carpeta
de treball i guarda el fitxer. Per duplicar un fitxer i la seva carpeta, un cop tenim el fitxer a
duplicar obert, anem a Guardar com  assignem nom2  es crea la carpeta de treball nom2 i
guarda el fitxer.
El software de l’Arduino i la seva placa, permeten editar un programa connectat a
dispositius d’E/S reals tant en assembler com en C i C++, compila’l, carrega’l a la memòria
FLASH i tot seguit executa’l per depura’l.
El programa Boot de la placa Arduino, que és resident, llegeix el port sèrie i en
cas que trobi un fitxer el posa a la memòria FLASH i l’executa. A l’altre costat necessitem un
ordinador i una aplicació de software per carregar el fitxer executable, funció que fa el
software Arduino.
Tot seguit, proposem un exemple senzill d’un programa escrit en llenguatge C adaptat
al dispositius d’E/S de la placa per fer pampallugar els 3 LEDS que hem posat entre els pins
10, 11, 12 i GND.
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void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode (10, OUTPUT);
pinMode (11, OUTPUT);
pinMode (12, OUTPUT);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite (10, HIGH);
delay (1000);//es posen ms. 1000 ms = 1 s
digitalWrite (10, LOW);
digitalWrite (11, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (11, LOW);
digitalWrite (12, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (12, LOW);
}

Bibliografia addicional

Arduino Cookbook, Second edition. Michael Margolis.O’Reilly Media Inc Sebastopol 2011.
Microprocesadores y microcontroladores aplicados a la industria. M. Torres Portero.
Paraninfo 1991.

Preguntes

P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
P. 5

Feu un dibuix amb els sistemes digitals necessaris per executar un programa posat des
d’una posició de memòria.
De quina capacitat màxima poden ser els programes que s’executen en un Atmega
328P?
De quines maneres pot funcionar el timer 0?
Quines fonts d’interrupció té la família ATmega 48P/88PA/168PA/328P?
Realitzeu i executeu un programa escrit en llenguatge C que encengui i apagui un LED
de la placa de desenvolupament a una freqüència d’1 segon. Aquest nombre
d’enceses/apagades quedi en un registre (rellotge) i tregui el seu contingut per un
display alfanumèric de 2 files  16 columnes.
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11 Aspectes electrònics dels busos de comunicació en un
vaixell

1 Introducció

La gran importància de l’electrònica en el món naval és una realitat que no es
pot qüestionar. Tots el vaixells compten amb sistemes electrònics de suport a la
navegació, control de màquines i sistemes auxiliars. Aquests sistemes estan formats per
un centenar de sensors, elements de radiocomunicació (ràdio, radar i sonar),
posicionament dinàmic (GPS i AIS) i motors que estan connectats a pantalles o
elements de visualització. Per tant, hi ha una necessitat de comunicar diferents mòduls.
Així, molts cops, el fabricant del GPS no és el mateix que el fabricant del
monitor de visualització, ni el sensor és el mateix que permet veure els seus valors en la
pantalla. Tot i així, la interconnexió entre ells és possible gràcies a l’existència
d’estàndards per comunicar diversos mòduls que segueixen els diferents fabricants.
Aquests estàndards s’anomenen busos. L’estàndard de comunicació entre mòduls més
comú a la marina és el National Marine Electronics Association (NMEA).
D’acord amb les seves característiques, aquest estàndard té les variacions segons
els estàndards NMEA que s’han anat desenvolupant. L’estàndard més comú és el
NMEA 0183, que només admet connexió directa d’un dispositiu emissor (talker) a un
dispositiu receptor (listener), (comunicació punt a punt), com és el cas de la connexió
del sensor GPS a la pantalla de visualització. Per fer comunicacions amb sistemes
multiusuari de comunicació més ràpids i interactius que el que utilitza només l’NMEA
0183 s’han desenvolupat el NMEA 2000 (multiusuari) i el Sea Talk (multiusuari), que
no tenen ni talkers ni listeners, sinó dispositius capaços de comunicar-se entre ells a
grans velocitats.
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Un cop s’hagi estudiat aquest tema, s’ha de ser capaç de:
1. Entendre el funcionament de la transmissió asíncrona i síncrona.
2. Conèixer els estàndard de comunicació RS232 i RS 422.
3. Saber les característiques fonamentals de bus NMEA 0183, NMEA 200 i Sea
Talk.
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2 Transmissió sèrie asíncrona i síncrona

La transmissió sèrie de la informació, és a dir un bit darrere l’altre, és la base
dels bus de comunicació NMEA que avui dia és un estàndard per a connectar els
aparells en un vaixell. La gran avantatge d’aquesta comunicació és la seva senzillesa,
doncs només necessita dos fils per realitzar la comunicació. De transmissió sèrie de la
informació n’hi ha de dos tipus: la transmissió asíncrona i la transmissió síncrona.
Si volem enviar en transmissió asíncrona un byte emmagatzemat en un registre,
li donarem el format que tot seguit passem a explicar. Enviem un bit darrere l’altre per
un fil de sortida. Normalment, sense transmissió o en espera la sortida està a ‘1’, i quan
comencem a enviar el missatge posem la sortida a ‘0’ durant el temps que triga un bit,
que correspon al bit d’start. Després, s’envia bit a bit per un únic cable, i es comença
pel bit de menys pes (LSB) del byte que volem enviar. Es pot posar o no bit de paritat
de missatge per control d’errors. Seguidament, es posen bits d’stop per donar temps al
receptor perquè processi la informació que ha rebut abans de rebre una altre byte, vegeu
la figura 11.1 (a).

Fig. 11.1 (a) Transmissió del byte 7 Fh en format sèrie asíncron i (b) format d’un paquet sèrie síncron

La transmissió sèrie síncrona és la base de la norma NMEA 2000 i envia la
informació en paquets de bytes, amb informació de la prioritat i identificador del
paquet, dades i control d’errors que s’hagin produït en el procés de transmissió, vegeu la
figura 11.1 (b).

3 La norma NMEA 0183

Cap a l’any 1957 els fabricants d’electrònica per a la marina americana varen
veure la necessitat que els dispositius de diferents marques es poguessin connectar entre
ells fàcilment. Aleshores, es van posar d’acord fabricants, distribuïdors, institucions
acadèmiques i altres grups relacionats amb la indústria electrònica marina per
uniformitzar les comunicacions entre dispositius electrònics. Fruit d’aquest acord es va
crear la National Marine Electronics Association (NMEA), que a principis dels anys
vuitanta del segle XX treu al mercat el primer embrió del que acabaria sent l’estàndard
de comunicació de sistemes de diferents fabricants per a dispositius electrònics marins,
la norma NMEA 0183. La norma NMEA 0183, és un estàndard industrial d’aplicació
voluntària que defineix les condicions que han de respectar els senyals elèctrics en la
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transmissió sèrie d’un senyal entre dispositius marins. La norma NMEA 0183 també és
utilitzada en els dispositius GPS.
Com a estàndard determina les característiques mecàniques dels connectors
utilitzats, nivells de tensió dels senyals utilitzats, el protocol de transmissió de dades, les
temporitzacions que cal emprar i el format que ha de tenir el missatge per garantir una
bona comunicació entre elements emissors i receptors de diversos fabricants.
La norma NMEA 0183 fa la transmissió de la informació en sèrie, bit a bit, de
forma asíncrona entre un emissor i un o varis receptors.
Pel que fa a les especificacions elèctriques l’NMEA 0183, bàsicament fa servir
dos estàndards de comunicació en sèrie: l’estàndard EIA-RS 232 i l’EIA-RS 422. Tots
dos envien la informació en sèrie, però la informació és portada per un sol fil en el
primer estàndard i en el segon s’envia un senyal diferencial per dos fils vegeu la figura
11.2 (a). Com que els aparells que suporten aquests busos han de ser de fàcil connexió,
els connectors han normalitza les seves potes. L’NMEA 0183 v > 2.0 necessita dos pins
per els senyals d’entrada, dos pins pels senyals de sortida més un pin per la pantalla
(massa) i no porta l’alimentació. Vegeu a la figura 11.2 (b) les assignacions físiques
dels senyals del Bus que corresponen a cada pota i el color dels cables associats. La
versió v < 2.0 no te connector normalitzat.

Fig. 11.2 (a) Emissors RS 232 (<v.2.0) i RS 422 (>v.2.0) i (b) connector NMEA 0183

Si l’estàndard és l’RS 232, com que té un sol cable, el receptor avalua el nivell
lògic respecte de terra. Com especifica l’estàndard RS 422, un emissor NMEA 0183
amb una versió per sobre de la 2.0 envia un senyal diferencial, és a dir, si A=’1’
aleshores B=’0’, i a l’inrevés. El receptor determina el nivell lògic d’acord amb els dos
nivells de les variables A i B.
Els nivells lògics de l’estàndard RS 232 van de +3 V a +25 V per un ‘1’ i entre 3 V i -25 per un ‘0’. Els nivells lògics de l’ estàndard RS 422 van de +200 mV a +6 V
per un ‘1’ i -200 mV i -6 V per un ‘0’.
L’estàndard RS 422 funciona a una velocitat de transmissió d’informació més
gran perquè fa servir senyals diferencials que lluiten millor contra el soroll. Per aclarir
conceptes, suposem que establim una comunicació pel mètode de l’estàndard RS 422
amb un nivell lògic per un ‘1’ de +12 V, i de -12 V per un ‘0’. Llavors utilitzem
l’esquema de la figura 11.3 (a), que té dues sortides A i B, en què B = not A, i que
viatgen fins a una entrada RS 422 formada per un amplificador d’instrumentació que
calcula la diferència entre els senyals A i B (A-B). El nivells lògics dels senyals A i B
són els de la figura 11.3 (b).
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Fig. 11.3 (a) Esquema receptor RS 422, i (b) nivells lògics del senyal i soroll

A la sortida de l’amplificador d’instrumentació del receptor tenim que si arriba
A = ‘1’ o A = ‘0’, la seva sortida queda reforçada.
A

B

A-B

6V
-6V

-6 V
+6 V

6 - (-6) = +12 V
-6 - (6) = -12 V

Per veure l’acció del soroll sobre l’estàndard RS 422, suposem que les sortides
A i B capten un soroll d’1 V de pic, tal com podeu veure a la figura 11.3 (b). Aleshores
els nivells de tensió de les sortides A i B queden modificats.
A

B

A-B

6 V+1 V
-6 V+1 V

-6 V+1 V
+6 V+1 V

6+1-(-6+1)=+12 V
-6+1-(6+1)=-12 V

Observeu que l’efecte del pic de soroll quedat anul·lat per l’entrada de
l’amplificador d’instrumentació, que reforça els nivells lògics. Mentre que amb
l’estàndard RS 232 s’assoleixen velocitats fins a 20.000 bits/s i distàncies de 15 metres,
amb l’ estàndard EIA 422 arribem a 100.000 bits/s i a distàncies 1.200 metres.
La transmissió asíncrona es pot utilitzar amb protocol de comunicació o sense
protocol. Els protocols tenen la funció de controlar la comunicació, i poden ser en una
direcció, semidúplexs i en les dues direccions (full duplex). Entenem per protocol
(handshaking) els senyals que es van activant amb una determinada seqüència i durada
entre el talker i el listener i, al revés, perquè es produeixi un intercanvi correcte
d’informació entre el transmissor i el receptor.
L’NMEA 0183 va ser posat al mercat per primer cop el març de 1983, i s’ha vist
actualitzat amb noves versions que depuren les propietats d’acord amb la industria
marina del moment. Així, igual que el NMEA 0183 ha substituït a l’NMEA 0180 i al
NMEA 0181, hi ha diferents versions del NMEA 0183 com la 2.0, 2.10, 2.30, 2.40, 3.0
(de comunicació a alta velocitat).
La base de la definició de l’estàndard NMEA 0183 versió v < 2.0 és:
comunicació sèrie asíncrona a 8 bits de dades, velocitat de transmissió de dades de
4.800 bits/s, sense bit de paritat, amb 1 bit d’stop.
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A part d’aquestes especificacions hi ha altres característiques que s’han de tenir
en compte, com l’estàndard de comunicacions sèrie EIA-RS 422 per a versions noves i
l’estàndard EIA-RS 232 per a versions antigues (abans de la 1.0).
Hi ha tres tipus de sentències, cadascuna amb el seu format preestablert:
sentències d’emissor (talker), sentències de petició (query) i sentències de propietari.
En una sentència d’emissor, l’emissor envia determinades dades per mitjà del
cable de dades amb el format següent:
$ttsss,dddd*cc<CR><LF>
Amb un byte $ o un caracter ! d’inici, dos bytes identificadors de talker i tres
bytes identificadors de sentència, un byte de coma, quatre bytes de dades i dos bytes
fixes de CR i LF. L’identificador d’emissor es treu d’una llista d’emissors, mentre que
l’identificador de sentència s’ha de pagar al propietari del bus NMEA. Tot seguit ho
podeu veure en forma de taula.
$o!
tt
sss
,
dddd
*cc
CR
LF

Símbol que encapçala la sentència
Identificador d’emissor
Identificador de sentència
Separa identificadors de dades
Dades que s’han d’enviar
Checksum, control d’errors opcional
Carry return
Line feed, fi de missastge

De la llista d’emissors de l’estàndard MNEA 0183 es tria l’identificador que més
s’associa amb els senyals amb els quals es treballa. A tall d’exemple, per enviar dades
de temperatura ER (Engine Room), el fabricant ens identifica la sentència de
temperatura TS1 (Temperature Sounding), per exemple, per enviar un valor de 85 ºC.
A la taula I podeu veure alguns exemples de caràcters ASCII i la seva
equivalència en hexadecimal, que és el format amb que s’envia cada caràcter.
Taula I
Correspondències de un missatge en caràcters ASCII a hexadecimal
ASCII

Hexadecimal

$ERTS1,0085<CR><LF>

24h 45h 52h 54h 53h
31h 2Ch 30h 30h 38h
35h 0Dh 0Ah

Una sentència de petició fa que un instrument (tt) sol·liciti a un emissor (ll) que
emeti una sentència (ss). Es tracta d’una petició d’informació a un talker. Una sentència
de petició té la forma:
$ttllQ,ss,<CR><LF>
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En què:
$o!
tt
ll
Q
,
ss
,
CR
LF

Símbol que encapçala la sentència
Identificador d’emissor (sol·licitant)
Identificador del receptor (sol·licitat)
Definició del missatge com a query
Coma de separació
Identificador de sentència sol·licitada
Coma de separació
Carry return
Line feed, fi de missatge

Mentre que una sentència de propietari no té format definit i estan definides pels
fabricants, comencen amb ‘$P’, seguides d’un identificatiu de tres lletres del fabricant
que l’emet. Finalment, les dades que s’han enviar han de respectar el format propi de les
sentències d’emissor o de petició, segons el cas.

4 La norma NMEA 2000

Cap l’any 2000 la marina americana va treure una norma de comunicació entre
equips electrònics anomenat NMEA 2000 que no és elèctricament compatible amb la
norma NMEA 0183 i que la supera, doncs suporta comunicació bidireccional entre varis
equips electrònics que anomenem nodes (uns 50) i és 50 vegades més ràpid. Permet
distàncies màximes d’uns 200 metres a velocitats de 250 kbits/s. Per velocitats de 1.000
kbits/s, 500 kbits/s, 125 kbits/s, 62,5 kbits/s té abasts de 25 m, 75 m, 500 m i 1.100 m.
La tensió d’alimentació VDD del circuits electrònics està entre 9 V < VDD < 16 V. L’
NMEA 2000 connecta nodes utilitzant el Bus CAN (Controller Area Network) que
segueix el protocol ISO 11898-2:2003, desenvolupat per a la indústria del cotxe. El Bus
físic està format per 2 fils acabats a cada extrem amb una resistència de 120 . En
aquests 2 fils anem connectant els diferents nodes per mitjà de connectors T, els cables
de connexió d’equip perifèric als 2 fils del Bus físic poden tenir una llargada màxima de
6 metres, vegeu la figura 11.4 (a).
Per a la lectura de dades en un Bus CAN, cada node té un amplificador
d’instrumentació balancejat semblant a l’utilitza’t a la norma NMEA 0183 v > 2.0 de la
figura 11.3 i que també resulta molt útil contra els sorolls paràsits.
Amb un software adequat, podem connectar i intercanviar informació entre ells
un ordinador central, un receptor de GPS, el pilot automàtic, mesurador de la velocitat
del vent, instruments de navegació, el motor, bateria etc.
Cada node té el seu propi rellotge, la sincronització de cada bit el fa cada node
per mitjà d’uns circuits electrònics anomenats seguidors de fase o PLL. Cada node és
capaç d’enviar/rebre missatges, però els nodes no poden comunicar-se de forma
simultània. El Bus CAN estableix la comunicació entre nodes amb paquets de bits
(frames) i una transmissió síncrona.
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Cada paquet porta informació del número del paquet i la seva prioritat, però no
del node destí del paquet. Cada paquet porta un bit d’start (“0”) i 7 bits de fi de missatge
(“111 1111”) anomenats de End Of File (EOF), en repòs el Bus està a “1”. El missatge
per a cada paquet o frame comença amb 1 bit d’start a “0”, després venen 11 bits del
camp d’identificador (identifier) que ens diu el número del paquet i la prioritat del
missatge, 6 bits del camp de control amb la informació de la mida del paquet de dades,
el número màxim de dades per paquet és de 64 bytes, 16 bits de CRC de control
d’errors i 7 bits a nivell lògic “1” de fi de paquet EOF (End Of Frame). Tota aquesta
informació es transmet per dos fils i en sèrie pel Bus CAN, a la figura 11.4 (b) podeu
veure l’estructura d’un paquet estàndard. Les especificacions elèctriques i el format
formen el bus CAN.

Fig. 11.4 (a) Bus NMEA 2000 físic en un iot (cortesia d’NMEA) i (b) paquet d’un missatge NMEA 2000

Quan un node té el control del bus, cap node li pot prendre fins que no acabi de
transmetre el paquet. Quan hi ha alhora dos nodes que volen accés al bus, s’estableix un
arbitratge automàtic que determina quin paquet (identifier) és més prioritari i guanya el
Bus. L’arbitratge automàtic s’obté pel fet de que el Bus CAN transmet la informació
només en dos modes, en el mode “dominant” nivell lògic “0” i en mode “recessiu“
nivell lògic “1”. Els nivells de tensió pels 2 fils en mode “recessiu” són CAN_HIGH =
CAN_LOW = 2,5 V i els nivells de tensió en mode “dominant” són CAN_HIGH = 3,5
V i CAN_LOW = 1,5 V, els altres valors de tensió no són possibles, vegeu la figura
11.5 (a).
Atès que cada node llegeix les dades del BUS i les passa a un amplificador
d’instrumentació balancejat (AIB) que calcula la diferència de tensions que li entrem.
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En repòs, el Bus té un nivell lògic “1” i uns nivells de tensió CAN_HIGH =
CAN_LOW = 2,5 V, pel que a la sortida de l’AIB tenim 0 volts (2,5-2,5=0) a la sortida
A, vegeu les figures 11.5 (b) i (c).
Quan el Bus es posa a un nivell lògic “0”, que vol dir que un node vol transmetre
un paquet pel Bus, els nivells de voltatge pel bus són: CAN_HIGH = 3,5 V i
CAN_LOW = 1,5 V. La sortida A de l’AIB és de 2 V (3,5-1,5 = 2) que és un nivell alt
de tensió a la sortida A (zero lògic), vegeu les figures 11.5 (b) i (c).

Fig. 11.5 (a) Nivells de tensió dels modes “dominant”i “recessiu, (b) esquema d’entrada/sortida de dades per a cada
node del BUS CAN, (c) lectura del Bus per a les entrades “1” i “0” en el punt A i (d) connector NMEA 2000
i el color dels cables associats.

El bus està pensat perquè si un node transmet un bit “dominant” i un altre un bit
“recessiu”, sempre guanya el bit “dominant” (AND cablada), nivell lògic “0”. Si el node
1 transmet un nivell lògic “0” els fils CAN_HIGH = 3,5 i CAN_LOW = 1,5 V i el node
2 transmet un nivell lògic “1” de repòs, els fils CAN_HIGH = CAN_LOW = 2,5 V.
El nivell de tensió del CAN_HIGH està fixat pel generador de tensió V (+5V)
del node 1, dominant el Bus, i fixa la tensió a 3,5 V. El divisor resistiu del node 2 amb
els dos transistors en OFF té fixada la tensió en el punt mig pel generador V(+5V), i la
seva tensió no és 2,5 V. El nivell de tensió del CAN_LOW que és de 1,5 V també fixa
la tensió en el fil de CAN_LOW perquè també fa de generador de tensió aplicat en el
punt mig del divisor de resistències que està actiu en el node 2, i que fa passar d’un
possible voltatge de 2,5 V a 1,5 V. Com que tenim els nivells de tensió de CAN_HIGH
= 3,5 i CAN_LOW = 1,5 V tots els nodes llegeixen un “0”. Vegeu la figura 11.5 (b).
Durant l’arbitratge cada node que vol transmetre llegeix el Bus i compara el bit
rebut amb el transmès, si rep un nivell lògic “dominant” “0” quan s’ha transmès un
nivell lògic “recessiu” “1” el canvia. L’arbitratge es fa durant la transmissió del camp
identificador. Cada node que vol tenir el bus envia al mateix temps un bit ID
(identifier), si el nivell lògic identificador que vol el control del bus és “1” el canvia a
un “0” “mode dominant”. Per exemple suposeu que dos nodes volen accedir a un Bus
amb identificador d’11 bits. L’un amb un ID de 15 (000 000 0 1111) i l’altre amb un ID
de 16 (000 000 1 0000). Aquests dos nodes van transmeten de forma simultània cada
bit. Si comencem pel bit 11, mentre cada node envia els 6 zeros primers no els hi cal
arbitratge perquè cada bit té el mateix valor pels dos nodes. Quan transmeten el setè bit,
el node amb ID de 16 transmet un “1” (mode recessiu) i el node amb l’ID de 15
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transmet un “0” (mode dominant) i el bus queda a “0”, encara que el node amb l’ID de
16 el posaria a “1”. Aleshores el node amb l’ID de 16 atura la transmissió de dades, i el
node amb l’ID de 15 continua la transmissió de dades amb el domini total del Bus. Un
cop que el perifèric amb l’ID15 té el Bus, l’altre o els altres van llegint el Bus i durant
un temps determinat no envien cap missatge fins que no el troben a “1” durant un temps
molt llarg. Aquest temps com mínim és de 5 bits a nivell ‘1’, perquè els codis d’ús en
un Bus CAN tenen com a màxim 5 uns seguits. Per tant si transmetem a 250 kbits/s és
de 5 1/(250 103) = 20 s.
A més a més el nombre que representa el codi binari de l’identificador porta el
número del paquet transmès i no porta informació del destí del paquet. Al listener aquí
interessi el missatge ho sap per aquest número i el llegeix.
A la figura 11. 5 (d) podeu veure els senyals del connector del Bus NMEA 2000
per a cada pota física i el color dels cables associats. Noteu que aquest Bus necessita 5
senyals: CAN_HIGH, CAN_LOW, Pantalla, + VCC i massa. Per pogué treballar amb el
Bus CAN a més a més del hardware, hem de programar els nodes i tenir un sotfware de
presentació i gestió de dades.
A la figura 11.6 podeu veure per cortesia del fabricant GARMIN l’aspecte físic
d’un Bus NMEA 2000 que connecta al cable principal del BUS CAN per mitjà de 3
connectors T: una T d’expansió del BUS CAN, una T per la bateria que ens subministra
+VCC i massa al Bus, dos acabaments de 120  i una T que connecta un plotter al BUS
CAN.

Fig. 11.6 Aspectes de connexió del Bus NMEA 2000

5 La norma Sea Talk

És un sistema de comunicacions de molt ús entre aparells marins de Raymarine
que manera semblant al NMEA 2000, les permet bidireccionals però sense un amo del
bus (multimaster). Raymarine només subministra informació d’usuari. La poca
informació del bus en profunditat que hi ha s’ha aconseguit analitzant els bits del bus en
funcionament6. El bus Sea Talk no és compatible amb cap bus NMEA. Està pensat per a
comunicació multimaster en mode de la família del microcontrolador 8051 d’Intel.
6

http://www.thomasknauf.de/rap/seatalk1.htm
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El Sea Talk fa servir 3 fils en els que es connecten tots dispositius o nodes: +12
V, GND i fil dades anomenat Data per on flueixen les dades en una transmissió sèrie
asíncrona, semblant a la que es fa servir pel bus NMEA 0183 v < 2.0. El fil Data mentre
està esperant o Idle/Mark està a un nivell de +12 V que és “1”. Quan envia un “0” es
posa a 0 V. La velocitat de transmissió o Baud Rate és de 4.800 bits/s. Cada node té una
resistència de Pull-up per facilitar que el node que té el control del Bus (talkner) el posi
a 0 V (AND cablada) i no li pugui prendre cap altre node.
La comunicació és per paquets de caràcters, cada caràcter té 11 bits. El primer
bit és l’start bit (0 V), desprès hi ha 8 bits de dades (el primer bit és l’LSB i acaba amb
el bit MSB), tot seguit ve un Command bit que és posat a “0” quan enviem dades i a “1”
per demanar dades a un node en el primer byte de cada paquet i finalment 1 bit d’stop.
A les figures 11.7 (a), (b) i (c) podeu veure el format, estructura electrònica del bus i un
aspecte i els senyals d’un connector pel bus Sea Talk comercial.

Fig. 11.7 (a) Format del caràcter i format dels paquets((1) enviar dades i (2) demanar dades), (b)
estructura electrònica del bus i (c) Connector Sea Talk.

Cada paquet d’informació pot tenir entre 3 i 18 caràcters d’11 bits. El primer
caràcter és d’ordre d’enviar dades al node, és l’únic caràcter amb el Command bit = 0.
El segon caràcter especifica la llargada del paquet i el tercer i possible fins a 18 paquets
són de dades. Quan un node vol dades d’un altre només envia un caràcter amb l’adreça
del node i el Command bit a “1”.
No hi ha cap master del bus. Cada dispositiu o node té el mateix dret a enviar
dades pel bus. Un node, abans d’enviar, ha de llegir que el bus està a l’estat Idle amb
+12 V durant un temps més gran que 10/4800 = 2,1 ms. Per arbitrar el conflicte que es
presenta quan dos master volen accedir al bus alhora, suposeu que un té el bus i envia
un 1” i un altre que vol accedir al control del bus envia un “0”, per la propietat de
l’AND cablada el bus se’l queda el master que ha arribat amb un “0”. El master que
tenia el control (havia enviat u “1”) avorta la comunicació i ho torna a provar més tard.
Els missatges amb baixa prioritat fan servir uns accessos al bus aleatoris. Això fa
que els missatges més prioritaris es transmetin abans. Que dos nodes demanin accés al
bus alhora és molt estrany. Aquest procés d’estroncament genera missatges curts, els
altres listeners interpreten que els missatges curts són invàlids i els esborren.
Per lluitar contra el soroll, alguns missatges es repeteixen enviant també el seu
negat. El listener sap que la seva suma ha de ser FFh, sinó ho és sap que hi ha error. Per
exemple si enviem A2h (1010 0010) tot seguit enviem 5Dh (0101 1101), la seva suma
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és FFh. A la figura 11.8 podeu veure una aplicació típica Sea Talk, noteu que el bus
s’ha de tancar pels dos extrems com en el cas del Bus NMEA 2000.

Fig. 9.8 Aspectes d’una aplicació típica Sea Talk

6 Disseny de connexions d’aparells amb Sea Talk i NMEA 0183 en el veler
Huva

El disseny s’ha desenvolupat en el veler “Huba” de 10 metres d’eslora, pel
tècnic de laboratori del Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques (DCEN) de la
Facultat de Nàutica de Barcelona (Catalunya) Jordi Mateu. A la figura 11.9 podeu veure
un aspecte d’aquest vaixell.
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Fig. 11.9 Veler Huba

En el vaixell tenim un seguit de sistemes electrònics que fan uns determinats
serveis, i els volem connectar entre ells per mitjà busos Sea Talk i NMEA 0183. Els
sistemes electrònics a connectar són: dos mesuradors de la velocitat del vent, un pilot
automàtic, una “corredera”, dos repetidors, un home a l’aigua, un AIS (Automatic
Identification System) i una ràdio. A la figura 11.10 podeu veure l’esquema de
connexions utilitzant els dos busos.
En aquest muntatge ens trobem amb un problema, teníem un AIS i una emissora
de ràdio que només suporta el bus unidireccional NMEA 0183, mentre que tots els
altres aparells suporten el bus bidireccional Sea Talk. Aquest problema ens ha obligat
utilitzar dos Plotters, un pel bus NMEA 0183 i l’altre pel bus Sea Talk.
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Fig. 11.10 Esquema de connexions dels aparells usant el NMEA 0183i el Sea Talk
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Preguntes

P.1
P.2
P.3

P.4

Per què serveix l’estàndard NMEA 0183?
Com fareu la transmissió de les dades que subministra un sensor de temperatura
segons l’estàndard NMEA 0183?
Si voleu enviar una dada de 435 rpm de les revolucions d’un motor, com és la
seqüència NMEA 0183 si l’identificador de seqüència és RS1 (Revolution
Sounding), per exemple?
$ERRS1,0435<CR><LF>;24h 45h 52h 52h 53h 31h 2Ch 30h 34h 33h 35h 0Dh
0Ah
Característiques dels busos NMEA 2000 i Sea Talk
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P.5

Poseu l’esquema de connexió d’un cable NMEA 0183 v > 2.0 a un connector
RS232, cas de dades entre GPS i PC.

P.6

Poseu les connexions entre els circuits electrònics per connectar un bus Sea Talk
i un ordinador per mitjà d’un connector RS 232. Nota, perquè el PC entengui els
senyals Sea Talk s’han d’invertir.
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A.1 Funcions periòdiques representades per sèries de Fourier

De l’anàlisi de Fourier,sabem que una funció f(x) periòdica en el temps i període
2π es pot desenvolupar en una sèrie de sinus i cosinus de freqüències cada cop més altes
i amplituds cada cop més baixes que té la forma [24]
f(x) 

a0 
  (a n cos nx  b n sin nx)
2 n 1

(1)

Per trobar els coeficients an i bn tingueu en com pte que les integrals de les
funcions de tots els termes del segon membre de l’equació en un període són zero per
les propietats de les funcions sinusoïdals
2π

a n  cos nx dx  0

;

0

2π

b n  sin nx dx  0
0

El terme a0 el trobarem integrant f(x) en un període



2π

0

f(x) dx 

a0
2



2π

0

f(x) dx  π a 0

;

a0 

1 2π
f(x) dx
π 0

(2)

Si multipliquem els dos membres de la funció f(x) per cos mx per a m ≠ n, i
integrem des de 0 fins a 2π, Les integrals del segon terme són de fàcil càlcul [2].

2π
2π
a 0 2π
f(x)
cos
mx
dx

cos
mx
dx

(a
cos
mx
cos
nx
dx

b

n
n
0
0
0 cos mx sin nx · dx)
2 0
n 1
2π
2π
a 2π
Per a m ≠ n 0  cos mx dx  0 ; a n  cos mx · cos nx dx  0 ; b n  cos mx · sin nx dx  0
0
0
2 0

2π

Per a m = n



2π

0

2π

cos nx · sin nx dx  0 ; a n  cos 2 nx  a n
0

Només queda que el primer terme és igual a πan, calculant la integral sabem el
coeficient an
1 2π
f(x) cos mx dx π
0
 0
De manera semblant si multipliquem f(x) per sin mx podem calcular bn
2π

f(x) cos mx dx  a n π

;
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2π

0

f(x) sin mx dx  b n π

bn 

;

1 2π
f(x) sin mx dx π
 0

En determinats càlculs interessa que la sèrie de Fourier definida per la
fórmula (1) tingui una expressió en el camp de la variable complexa. Per això
utilitzarem l’equació de Moivre de la variable complexa [2], a on les unitats de la
variable x són radians.
e j x = cos x + j sin x
Sí poseu l’expressió per a la variable – x i sumeu i resteu les dues equacions
tindreu les funcions cos x i sin x en variable complexa
e j x + e - jxt
e j x - e - jx
, sin x =
cos x =
2j
2
I x(t) es pot posar com
∞

∞

b
1
bn j n x ∞ 1
x ( x ) = ∑ (a n cos n x + b n sin n x ) = ∑ (a n + ) e + ∑ (a n - n ) e- j nx
2
j
2
j
1
1
1
I anomenant
a
b
b
1
1
(a n  n )  cn , (an  n )  cn i obligant que c 0 = 0
2
j
j
2
2

Teniu
∞

x ( x ) = ∑cn e j n x
-∞

Si multipliqueu questa fórmula per e–jmx, sabent que els cn són constants,
integrant i tenint en compte el valor de les integrals que resulten trobareu cn
π

∫ e j m xe- j n x dx =
π

π

π

∫ e j ( m x - nx )dx = ∫[cos(m - n) x + j sin(m - n) x ] dx = 0
π

π

I si m = n
π

∫e j n x e- j n x dx =
π

π

∞

π

π

∫ dx = 2 π
π

π

∫ x(t ) e- j m x dx = ∑cn ∫ e j ( m x - nx ) dx |m ≠n +cn ∫ e j ( m x - nx )dx |m = n
π

-∞

π

π
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cn =

π
1
x(x) e
2 π ∫- π

- jn x

dx

Si x(t) està definida en (-L, +L) té un període 2L enlloc 2 i podeu posar unes
altres expressions de les fórmules que ens poden ser útils.
∞

x (x) = ∑cn e
-∞

jn

π
x
L

π

;

- jn x
1 L
L
cn =
x
(
x
)
e
dx
∫
L
2L

A.2 Teorema de Thevenin

El teorema de Thevenin de la teoria de circuits és una eina de gran importància
en l’estudi de tot tipus de circuits elèctrics i electrònics. Aquesta eina facilita l’obtenció
d’un circuit equivalent molt simple de sistemes molt complexes. En aquest cas, el
circuit equivalent està format per un generador independent de voltatge amb sèrie amb
una resistència en sèrie.
Aquest teorema és d’aplicació en circuits lineals als que se’ls hi pot aplicar el
principi de la superposició. A la figura A.1 teniu un “caixa negra ” amb un circuit lineal
que forma un sistema més o menys complex del que surten dos terminals A i B. És de
gran utilitat trobar un circuit equivalent del que hi ha a la “caixa negra” i que sigui el
més senzill possible. Per troba’l utilitzarem el principi de que qualsevol circuit és
equivalent entre dos punts A i B a un altre que tingui entre aquests dos punts A i B la
mateixa característica i/v.
El sistema més o menys complex del que en volem trobar la característica i/v
entre els dos punts A i B, té n fonts de independents de voltatge i k components
dissipatius (R, L i C), vegeu la figura A.1 (a). Tot seguit connectem un generador
independent v de característiques conegudes entre els punts A i B i en calculem el
corrent i que surt del sistema, vegeu la figura A.1 (b).

Fig. A.1 (a) Sistema lineal complex amb dos punts A i B de sortida, (b) connexió de d’una font independent de
voltatge v entre A i B i (c) circuit equivalent de Thevenin.
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Si analitzem el circuit de la figura A.1 (b) per malles tenim quatre equacions
amb quatre incògnites del que podeu deduir ne el corrent i per la regla de Cramer7.
Z11i
 Z 21i
 Z 31i
 Z 41i

 Z12i2
 Z 22i2
 Z 32i2
 Z 42i2

 Z13i3
 Z 23i3
 Z 33i3
 Z 43i3

 Z14i4
 Z 24i4
 Z 34i4
 Z 44i4

v
V2
V3
V4

;
i

v
V2
V3
V4

 Z12  Z13
 Z 22  Z 23
 Z 32 Z 33
 Z 42  Z 43
z

 Z14
 Z 24
 Z 34
 Z 44

A on ∆ és el determinant de les equacions de la part dreta i ∆11, ∆21, ∆31 i ∆41
són els menors del determinant corresponents a la columna 1 i V4 és igual a zero. Tenint
en compte això podeu trobar el corrent i.
iv(

11



)  V2 ( 21 )  V3 ( 31 )  V4 ( 41 )  bv  a2 V2  a3 V3  a4 V4
z
z
z
z

Sent aj, vj i b constants. Quan eliminem el generador v fent un curt circuit entre
A i B i v = 0, el corrent que ara circula entre A i B s’anomena corrent de curt circuit iCC.
i CC = a 2 V2 + a 3 V3 + a 4 V4
Així doncs el corrent i de sortida del circuit determinat per aquesta fórmula es
pot posar com
i  iCC  bv

(3)

Per trobar el circuit equivalent de la figura A.1 (a) entre els punts A i B, cal
trobar un circuit amb dues sortides externes A i B entre les que si hi connectem una font
de voltatge v, produeixi un corrent igual al de la fórmula (3). A la figura A.1 (c)
mostrem el circuit més senzill que compleix aquesta propietat, anomenat l’equivalent de
Thevenin, format per un generador en sèrie amb una resistència.
Si en el circuit equivalent de Thevenin de la figura A.1 (c) li connecteu una
càrrega que produeixi un voltatge v, podeu posar
i=

VOC - v VOC
1
=
v
R0
R0 R0

(4)

Que és idèntica a la fórmula (3), si només fem iCC = VOC/R0 i b = - 1/R0. Com el
circuit determinat per la fórmula (3) i el determinat per la fórmula (4) són equivalents.
És a dir, si en el circuit de la figura A.1 (a) connecteu una càrrega qualsevol R entre A i
B es produeix un corrent I que és el mateix que si poseu la mateixa resistència R entre
els punts A i B de la figura A.1 (c).
Al ser per qualsevol valor del voltatge i corrent, també ho seran quan en els
terminals A i B el corrent i = 0 (circuit obert), aleshores per la fórmula (3)
7

Electric circuits. J. A. Edminister Schaum Publishing Company 1965
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v = VOC = iCC/b i comparant amb la fórmula (4) b = R0. Quan fem un curt circuit v = 0 i
la fórmula (4) ens diu que i = icc = VOC/R0.
Si a la fórmula (3) anul·lem totes les fonts internes fent curt circuits (V2 = V3 =
V4 = 0) i només mantenim el generador extern v, podreu trobar la impedància d’entrada
(relació de voltatge/corrent en el punt) des dels punts A i B. Amb aquestes condicions,
el corrent i = b v, que és la impedància d’entrada des d’aquest punt Rin = i/v = b = R0 pel
valor de b trobat abans.
Resumint el generador de Thevenin equivalent té un generador VOC que val la
tensió en circuit obert entre els punts A i B, en sèrie amb una resistència R0 que es troba
posant un generador de valor conegut entre A i B, fent un curt circuit a tots els
generadors menys el generador v, i trobant la relació Rin = v/i = R0.

A.3 Força magnetomotriu magnètica

Tot seguit introduirem uns conceptes que ens seran útils en l’estudi de les
màquines elèctriques.
Per estudiar els fluxs o camps a l’entreferro definirem el vector de força
magnetomotriu magnètica f. m. m. F (NI) a partir de la intensitat de camp magnètic B la
permeabilitat magnètica  i la distància  recorreguda pel camp magnètic com
B =  F / =  NI/

A.3.1 Camp magnètic giratori

Per a fer l’estudi del campmgnètic a l’entreferro d’una màquina elèctrica tenim
en compte què els debanats inductors d’una màquina elèctrica creen uns pols magnètics
els podem assimilar per uns imants permanents. Segons el nombre d’imants tenim una
màquina amb un parell de pols, dos parells de pols i p parells de pols, a la figura A.2 (a)
i (b) podeu veure l’estructura d’una màquina amb un parell de pols i una altra amb dos
parells dipols en el rotor.

Fig. A.2 (a) Màquina bipolar, (b) màquina tetrapolar i (c) camp produït a l’entreferro per una bobina
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En una màquina bipolar es produeix un cicle magnètic complet en una volta
completa del rotor, si fem girar el pol N(1) de la figura A.2 (a) torna al mateix punt
passada una volta geomètrica sencera (360º). En una màquina amb dos pols un cicle
magnètic complet es correspon amb 180º (dos cicles per volta), el mateix pol N(1) de la
figura A.2 (b), per tornar a les mateixes condicions inicials necessita 90º. En general
podem posar que la relació entre l’angle magnètic , el nombre de parell de pols i
l’angle geomètric  és

  p
Cal tenir en compte que qualsevol màquina rotativa amb un nombre parell de
pols té simetria circular, i és per això que el camp magnètic a l’entreferro per un angle 
té sempre el mateix valor que el camp a +180º (B()=B(180º+)). Vegeu a la figura
A.2 (c) el camp produït a l’entreferro per una bobina. Pel que es pot desenvolupar en
sèrie de Fourier [20], i si per l’efecte filtre del motor ens quedem amb el primer terme
tenim
1
1
B  k ' i [cos   cos 3  cos 5  ...]
5
3
Si alimentem la bobina amb un corrent altern i = Im cos t, aleshores el camp
magnètic és
B  k cos t cos 
Als motors d’inducció l’estator no es mou però genera un camp magnètic
giratori [20], aquest camp s’aconsegueix amb una alimentació trifàsica de l’estator, amb
els debanats separats físicament 120º l’un de l’altre. Com que el camp magnètic creat a
l’entreferro és proporcional al corrent sinusoïdal aplicat a cada bobinat, podem posar
que els camps magnètics creats per cada fase [20].
Baa’=Bm cost cos; Bbb’=Bm cos(t-120º)cos(-120º); Bcc’=Bm cos(t-120º)cos(+120º)
Tenint en compte la fórmula geomètrica cosA cosB=1/2[cos(A-B)+cos(A+B)] i
que el camp total en un punt serà la suma dels tres camps.
El camp total en un punt de l’entreferro serà la suma dels tres camps
B=Baa’+Bbb’+Bcc’=3/2Bmcos(ωt-)+1/2Bm[cos(ωt+)+cos(ωt+-120º)+cos(ωt++120º)]
Els sumands segon, tercer i quart representen tres fasors simètrics desfasats 120º,
pel que la seva suma és zero i el camp total val l’ona
B=Baa’+Bbb’+Bcc’=3/2Bmcos(ωt-)

(5)

Aquesta ona es desplaça amb una velocitat angular ω=dθ/t [rad/s] i una velocitat
angular mecànica Ω=dα/dt [rad/s] i es compleix θ=pα. Si suposem un front d’aquesta
ona (ωt-=constant), la velocitat de l’ona es troba derivant la fórmula (5) que ens
subministra la relació entre la freqüència d’un camp produït per una bobina (ω) i un
camp giratori (Ω o n).
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d
d
60 f

  p
 0 ;   [rad / s ]; n 
[r. p.m.]
dt
dt
p
p

Amb aquest camp giratori podem construir tant màquines asíncrons com síncrones.

A.4 Parell de rotació produït sobre una espira

Si tenim una espira que hi passa un corrent I2 situada en un camp B produït per
un corrent I1 s’origina un parell. Si l’espira pivota sobre un punt, el parell la fa girar.
Quan un conductor tancat en forma de rectangle (ab) que transporta un corrent
I2 es troba en un camp magnètic B creat per un corrent I1, sobre els electrons en
moviment en el rectangle actuen unes forces magnètiques (dF=aI2B) [1]. I per tant el
conductor en conjunt està sotmès a un parell . A la figura A.3 podeu veure l’espira
rectangular vista de costat.

Fig. A.3 Vista de costat d’una espira rectangular per la que hi
circula un corrent I1, situat en un camp magnètic uniforme B

Els dos costats de d’alt i de baix són perpendiculars al camp B. I per tant tenen
aplicades sobre ells dues forces iguals i de sentis contraris de valor F=I2Ba i generen un
parell .
  a I 2 B  b sin   k I1  I 2

Les dues forces que actuen sobre el conductor b, són iguals i de sentits contraris
i la força resultant és zero.

A.4.1 Parell de rotació en un motor asíncron

A la figura A.4 (a) podeu veure el circuit equivalent d’una fase d’un motor
asíncron trifàsic reduït al primari [20].
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Fig. A.4 (a) Circuit per fase d’un motor asíncron, (b) diagrama de fasors i (c) camps magnètics a l’entreferro

El corrent Im que circula per la reactància de magnetització Lm que és el que
produeix el flux  a l’entreferro del motor. Aquest corrent és la diferència de corrents
d’estator i de rotor, vegeu les figures A.4 (a) i A.4 (b).
Im 

E1
E
 1   90º
i Xm Xm

;

IS  Im  IR

És a dir el corrent de magnetització està retardat 90º respecte a la tensió E1.
D’acord amb la figura A.4 (b), la potència P i el parell  desenvolupats en un motor
trifàsic és
P  3 E1 I R cos 



;

3 E1 I R cos 

1

Del diagrama de fasors de la figura A.4 (b) podeu posar
I R cos  I S sin 

Tenint en compte el valor de la tensió en buit E1, l’equació del parell queda
  4,44 N1  m I S sin 

;

  K T  m I S sin 

Per tant, el parell electromagnètic produït per un motor asíncron és proporcional
(KT) al flux màxim, al corrent d’estator i al sinus de l’angle . L’angle  és el format pel
corrent d’estator i el flux a l’entreferro.
Una altra expressió [20] per al parell és en funció dels corrents d’estator i de
rotor. Si representem els camps giratoris produïts pels corrents d’estator, de rotor i total
(BS, BR, B), figura A.4 (c), estan relacionats per
B 2  BS2  BR2  2 BS BR cos 
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L’energia magnètica per unitat de volum i la total a l’entreferro és
1
1
2
W '   0 H mitja

B 2 [Wat/m3]
2
2 0

;

W

1
2 0

B 2 (2 r l g )  k B 2

[Wat]

A on r és el radi mitjà, l la profunditat i  el gruix de l’entreferro. Noteu que
l’energia magnètica emmagatzemada a l’entreferro és proporcional a B2. La seva
derivada és el parell [20]. A més a més com que cada camp és proporcional al corrent en
cada bobina podem posar


W
*
  2 k BS BR sin   K BS BR sin   K ' I S I R sin   K ' Im [ I S I R e   ]  K ' Im[ I S I R ]


A.5 Freqüències induïdes

En els debanats d’una màquina elèctrica s’indueixen tensions provocades per les
variacions del flux que travessa. Tenint en compte que del camp produït per un corrent
de freqüència f1 en un debanat concentrat té la forma cosωt cos p, a on p és el nombre
de parells de pols i  l’angle entre el camp magnètic i la normal a la superfície del rotor
[20]. Podem posar que el flux distribuït a l’entreferro, amb Φm flux màxim, d’una
màquina elèctrica és
   m cos  t cos p 

Per tant la fem induïda per una freqüència f1 és
e2 = -

dΦ
= N 2 Φ m ω1 sin ω1 t cos p α + ω m p N 2 Φ m cos ω1 t sin p α
dt

El primer terme correspon a la fem provocada per la variació del flux, i el segon
terme correspon a la fem provocada per la rotació de l’induit. Operant aquesta última
fórmula
e2 

N 2  m 1
[sin (1  p  m ) t  sin (1  p  m ) ]
2


N 2  m p m
[sin (1  p  m ) t  sin (1  p  m ) ]
2

Agrupant termes queda
e2 

N 2 m
[ (1  p  m ) sin (1  p  m ) t  (1  p  m ) sin (1  p  m ) ]
2
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Aquesta equació ens diu que la tensió e2 induïda al rotor té una pulsació ω2, que
serà diferent si la màquina gira en un sentit o en un altre.

 2  1  p  m
Tenint en compte que ω1 = 2 π f1, ω2 = 2 π f2 i ωm = 2 π n/60 queda
f 2  f1  p

n
60

Aquesta equació ens relaciona les freqüències de l’inductor i la d’induït amb la
velocitat del rotor i el nombre de pols.

A.6 Carregador de bateries comercial, pel mètode de les tres fases

Tot seguit estudiarem un circuit específic per carregar bateries pel mètode de les
tres fases que té el nom comercial UC3906 del fabricant Unitrode. Aquest circuit està
pensat per a carregar bateries de plom àcid. A la figura A.5 podeu veure l’esquema
intern d’aquest circuit, aneu al seu datasheet, que té un seguit de circuits comparadors
que es fan servir per commutar cada una de les tres fases (Bulk, Absorció i flotació) per
les que passa en el procés de càrrega i, dos biestables RS, anomenats L1 i L2 que
serveixen per a codificar els tres estats, taula I. El circuit integrat té dos circuits
principals molt diferenciats, el llaç mesurador del voltatge a la bateria, “SENSE
COMPARATOR” i els limitadors de corrent “CURRENT SENSE” i
“CURRENT LIMIT”.
Els comparador “CURRENT” limita el corrent del carregador i l’amplificador
“SENSE VOLTAGE” es fa servir per llegir el voltatge de la bateria, la informació
subministrada pels dos circuits ens determina la fase o estat lògic del carregador en cada
moment.
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Fig. A.5 Esquema intern del circuit integrat UC3906

Taula I
Estats o fases del carregador de bateries, que genera el circuit integrat UC3906 i
la seva codificació.
L1, L2
0,1
0,0
1,1

Esta1
Estat2
Estat3
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A la primera fase, estat 1 o estat de Bulk, carreguem la bateria a un corrent
constant Imàx. Durant l’estat 2 d’Absorció o d’Over-Charge, la bateria s’acaba de
carregar. A l’estat 3 s’aplica a la bateria un voltatge de Flotació, Float, que té per funció
mantenir la càrrega de la bateria obtinguda a les fases de Bulk i d’Absorció.
A la figura A.6 podeu veure el diagrama d’estats executat pel carregador per
carregar una bateria de plom àcid. El procés de càrrega comença amb el carregador a
l’estat 1 o de Bulk. A l’estat 1, el carregador subministra un corrent constant Imàx,
actuant com a generador de corrent.
Durant el començament de l’estat 2 o d’Absorció, el carregador imposa un
voltatge a la bateria una mica més petit que el que engega el procés de gasificació, VOC.
Abans d’arribar al voltatge VOC, es passa a l’estat 2 agafant un voltatge de transició V12
i començant a baixar el corrent subministrat a la bateria. Un cop som a l’estat 2 i com
que la bateria està casi carregada el corrent va minvant fins arribar a casi valdre 0A,
aquest corrent s’anomena corrent terminal de càrrega IOCT.
Aleshores el carregador fixa el voltatge a la bateria a un valor VF més baix que el
voltatge de gasificació (màxim) de la bateria. El voltatge VF és el voltatge de flotació o
manteniment, moment en què entrem a l’estat 3.
Un cop a l’estat 3, amb el voltatge VF fix, es fa que augmenti el corrent que
demana la càrrega fins a un valor Imàx. El carregador podria romandre en aquest estat
indefinidament. Però si hi una demanda de corrent que fa baixar el voltatge de la
bateria, el circuit reacciona augmentant el corrent fins a un valor Imàx. Aleshores
passarem a l’estat 1 d’inici de la càrrega, agafant un voltatge de transició de V13 volts.

Fig. A.6 Diagrama dels estats del
carregador en estudi que treballa pel
mètode de les tres fases en funció del
corrent i voltatge.
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A la figura A.7 podeu veure, deduït de la figura A.6, l’evolució en el temps del
voltatge i el corrent a la bateria quan passem per cada un dels tres estats.

Fig. A.7 Corrents i voltatges en funció del temps en un cicle de càrrega
amb un UC3906 per a bateries de plom àcid. Observeu que a l’estat
(1,1,) el carregador pot subministrar un corrent addicional.

Analitzant la figura A.7 ens posem en el punt A. Un cop engegat el carregador,
carreguem la bateria a un corrent constant i màxim Imàx. El voltatge a la bateria anirà
augmentant fins al punt B, arribem a un voltatge de bateria V12, passem de l’estat de
Bulk a l’estat d’Absorció i continuem carregant a un corrent Imàx. El voltatge a la bateria
va pujant i, arriba al voltatge de gasificació VOC, punt C. Tot seguit apliquem un
voltatge constant de VOC a la bateria, i el corrent a la bateria va baixant a mesura que es
va carregant la bateria. Quan arribem al corrent IOCT, punt D, el carregador passa a
l’estat de Float, en el que mantenim a la bateria al voltatge de flotació VF. En el punt E,
connectem una càrrega externa a la bateria més gran que Imàx. En el punt F, la càrrega li
fa caure el voltatge, com a mínim per sota de V31. Aleshores el carregador torna a
l’estat 1 i comença un altre cop tot el procés.
A la figura A.8 podeu veure un esquema del circuit generador dels senyals del
mètode de les tres fases fent servir el circuit integrat UC 3906.
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Fig. A.8 Circuit d’un carregador de bateries que treballa pel mètode de les tres fases amb el circuit integratUC3906.

L’operació d’aquest carregador s’entén millor si executem un cicle sencer. Un
cop engegat el carregador, amb el circuit detector de voltatge baix o UV
(Under Voltage) actiu, figures A.5 i A.8. Quan aquest circuit detecta que el voltatge a la
bateria arriba a 4,5 V, inicia el procés. Posant el carregador a l’estat de corrent alt o de
Bulk, (0,1), com podeu veure a la figura A.6. L’alt nivell de corrent Imàx. de l’estat de
Bulk es determina per l’offset de 250 mV a l’entrada de l’amplificador “Current Limit”
(CL, potes 3 i 4) de la figura A.8 més desenvolupat a la figura A.9.

Fig. A.9 Generació del corrent Imàx de Bulk
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L’amplificador CL limitador de corrent regula el corrent pel transistor DRIVER,
controlant el corrent que circula per RS. Sí fixem RS, de l’anàlisi del circuit Imàx val
I màx 

250 mV
RS

Quan l’entrada Input Supply (pota 5) cau per sota de 4,5 V, el circuit de control
UV o “UNDER VOLTAGE SENSE” força al biestable RS a posar les seves sortides a
L1 = 0 i L2 = 1, entrant a l’estat de Bulk. De l’anàlisi l’esquema de la figura A.10 veiem
que la sortida “STATE LEVEL” (pota 10) en aquest estat val ‘0’ lògic, i posa RC a terra.
Aleshores l’UC3906, fa que l’entrada no inversora del “SENSE COMPARATOR” sigui
V12 = 0,95  VRef, i la resistència RC està en paral·lel amb RB.
Observeu que en aquest estat (Bulk), la bateria es va carregant i va augmentant
el seu voltatge començant des de 4,5 V. Per tant, el voltatge a la pota 13 és una mostra
del voltatge de la bateria i es complirà V- < V+ = 0,95  VRef, pel que en aquest estat,
(0,1), la sortida del “SENSE COMPARATOR” serà “1”. En aquest estat, també es
compleix que la sortida “STATE LEVEL” val zero i posa RC a massa.
Si l’augment del voltatge de la bateria arriba a que el voltatge a la pota 13 és més
gran que 0,95  VRef, la sortida del “SENSE COMPARATOR” serà “0”. Aquest fet de
fixar L1 = 0 i L2 = 1, fa que canviem de l’estat 1 a l’estat d’Absorció o estat 2, (0,0).

Fig. A.10 Circuit que controla el pas del codi d’estat (0,1) al codi d’estat (0,0). Estat 1  Estat 2.
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En aquest estat d’Absorció (0,0), es continua complint que la sortida
“STATE LEVEL” val zero i RC està en paral·lel amb RB. Sí la càrrega de la bateria
continua, el voltatge a la pota 13 va pujant i arriba a valdre VRef, fet que aprofitarem per
fixar el seu voltatge a un voltatge màxim VOC (gasificació). L’augment continua fins
arribar a un voltatge VRef a la pota 13. Com que VRef és fix i hi ha una relació entre VOC
i VRef, de l’anàlisi de la figura A.10 podeu posar
VRe f =

VOC
RC ×R B
RC ×RB RC + RB
RA +
RC + RB

; VOC =

R A ×R B + R A ×RC + RC ×R B
VRe f
RC ×R B

VOC  VRe f (1 

RA RA
)

RB RC

Quan estem a l’estat d’Absorció, aquest muntatge ens permet fixar, escollint
VRef, RA, RB i RB, el voltatge a la bateria a un voltatge constant de VOC volts.
Inicialment en aquest estat, el carregador continua subministrant el corrent màxim Imàx.
Com es veu a la figura A.8, el comparador “CURRENT SENSE” o C/S va
controlant contínuament el voltatge a la resistència RS. La sortida del comparador es
connecta al circuit que ens diu quan s’ha acabat l’estat d’Absorció (Over – Charge).
Quan el corrent de càrrega és més petit que ICOT, (25 mV/ RS) la sortida del comparador
C/S serà “1”, aquest nivell surt per la pota 1 i entra per la pota 8
(Over – Charge Terminate). Aquest nivell lògic obliga a canviar d’estat a l’UC 3906,
fent L1 = L2 = 1 entrant a l’estat de Float, (1,1). En aquest moment “STATE LEVEL”
queda en circuit obert (RC = ∞), i elimina RC del divisor. En aquest cas el circuit que
queda és de la figura A.11.

Fig. A.11 Circuit per mantenir el voltatge
VF fix en borns de la bateria a l’estat
(1,1)
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Ara el voltatge de sortida el fixa el circuit de la figura A.11 a un voltatge de VF
(voltatge de flotació de la bateria). Per tant el voltatge de flotació és
VRe f VF =

VF
R
R B ; VF  VRe f (1  A )
RA + RB
RB

Un cop som a l’estat de Float (1,1), el carregador manté el voltatge VF,
subministrant corrents des de casi zero fins a Imàx, amb només posar una càrrega. A més
el biestable L1, fa commutar el nivell de referència en el comparador “SENSE
COMPARATOR” a V31 = 0,9  VRef.
Si ara descarreguem la bateria fins a un voltatge per sota d’un 10 % del voltatge
de flotació VF. El “SENSE COMPARATOR” passa a ‘1’ i inicialitza L1 o sigui que
posa la seva sortida a ‘0’ i torna a començar el cicle, doncs la codificació del biestable
aleshores és (0,1). Vegeu la figura A.12.

Fig. A.12 Circuit que controla el pas del codi (1,1) a (0,1).

S’ha de tenir en compte que els voltatges de gasificació VOC i el de flotació VF
són proporcionals a VREF i tant Imàx com ICOT es poden fixar de forma independent l’un
de l’altre. Es recomanen per a Imàx corrents de C/20 a C/3 segons el tipus de bateria. El
corrent Imàx i ICOT estan fixat pels offsets del circuit integrat, Imàx= 25mV/RS i
ICOT = 250mV/RS. Amb aquest circuit integrat, el voltatge VF , per cel·la de plom, es pot
regular entre 2,3 a 2,4 volts i el voltatge d’Absorció VOC entre 2,4 i 2,7 volts.

309

Apèndix

A.7 Corrent d’arrossegament, de difusió i equació de continuïtat en un
semiconductor

El corrent d’arrossegament és el generat per un camp elèctric, així suposeu que
unes càrregues elèctriques positives (per exemple) es mouen en un cilindre de base A i
altura vP dt. Si q és la càrrega elèctrica el corrent, el nombre de càrregues en el cilindre
és la densitat de portadors p pel volum del cilindre i estan relacionats amb el corrent
d’arrossegament E per
dQ q p v P dt
I a=
=
= qpv P = q p μ P E = σ E hem tingut en compte que v P = q p μ P E [25]
dt
dt
El flux de difusió Φ és proporcional a la diferència de concentracions c per
unitat de temps que passat a variació per unitat de llargada és Φ = k Δc/Δt=kΔc/Δx ΔxΔt
= K v Δc/Δx = DP dp/dx aquest flux per unitat de càrrega si el multipliquem per la
càrrega –q i l’anomenem corrent de difusió per a forats JdP, es pot fer el mateix per a
electrons.
J dP = - qD p

dp
dx

J dN = q D n

;

dp
dx

En general la concentració de portadors en un semiconductor varia amb el temps
i l’espai, tot seguit deduirem l’equació diferencial que regula aquest fenomen físic.
Considereu un element infinitesimal d’àrea A i llargada dx dins el que la
concentració mitjana de forats és p. Si τP és el temps de vida mitja dels forats p, p/ τP
són els forats per segon perduts recombinats per unit de volum [27]. Si El decreixement
de forats recombinats per unitat de volum és q A dx p/ τP i el creixement per generació
tèrmica g és q A dx g. Si el corrent que entra en el volum és I i el que surt a x + dx és I
+ dI hi un decreixement en el volum de dI coulombs per segon. Com a conseqüència
dels tres efectes enumerats la concentració de forats ha de canviar amb el temps, i
l’increment total de coulombs per segon és q A dx dp/dx. El corrent de forats és la suma
del corrent d’arrossegament més el de difusió, I = -qADPdp/dx+qApμPE. Com que s’ha
de conservar la càrrega.
dp
p
q A dx = - q A dx + q A dx g - dI
dx
τP

;

dp p - p0
d 2p
d (p E )
=+ DP
2 +μP
dx
τP
dx
dx

Sí teniu tingut en compte que el semiconductor està en equilibri i no té cap font
aplicada aleshores I = 0 i dp/dx = 0 i g = p0/ τP a on p0 és la concentració d’equilibri. Pel
cas de règim permanent dp/dt = 0 i zona neutre (E = 0) l’equació de continuïtat és
d 2p p - p0
Dp
=0
d x2
τP
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P1
En un vaixell petit de15 m d’eslora hi tenim una nevera de 400 W alimentada
amb un convertidor DC/AC. Sapigueu que el motor funciona bé amb tensions de  15 %
de 220 Vef.
a) En buit el voltímetre subministra a la sortida del convertidor 230 Vef. Quan
alimentem la nevera mesurem 220 Vef . Quant val la R0 del convertidor?
b) Si tot seguit li posem una càrrega de 450 W. La tensió a la sortida serà prou gran per
fer funcionar el motor?
c) Quina ha de ser la potència del convertidor?
(5,52 , 2,18 V sí,  2 kW)
P2
En el circuit rectificador de la figura a) Expliqueu el seu funcionament b) Quant
val la tensió de pic de VSortida ? (22  √2 = 31,11 V i VSortida = 31,11/2 = 15,55 V)

P3
Demostreu aplicant superposició, que en el circuit seguidor d’emissor de la
figura, la font d’alimentació es pot suposar que és un curt circuit per a senyals alterns.
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P4
Trobeu el punt de treball del circuit amplificador de la figura i la potència
dissipada en el transistor Q1 i a la càrrega RL. Si la tensió Vs té un valor de pic d’1mV,
quan val la tensió vo? (IBQ=43A, ICQ=8,6 mA, VCE=4,14 V,PRL=7,39mW,33,1 mV
sint).

P5
Trobeu el guany de voltatge i les impedàncies d’entrada i sortida del circuit de la
figura, sí β = 200. (IBQ=26,310-9A, ICQ=5,2610-6A, VCE=9.76V, G=0,99, Rin = 201,97
M i R0 = r/(+1) =4,9 kΩ).

P6
En el circuit de la figura trobeu les impedàncies d’entrada i sortida (Rin i Ro) i el
guany de tensió del circuit Av. Com fareu per aplicar una realimentació de la sortida
sobre l’entrada en aquest circuit? Quins efectes tindrà? (Hi ha dos inversors, des de R8
fins a R3).

P7
Trobeu la pulsació de ressonància 0 i l’ample de banda BW del circuit de la
figura (f=5,03 MHz, BW = 200 Hz)
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P8
Utilitzant les fórmules de la taula I, i si la tensió d’alimentació de 5 V és una
bateria amb una capacitat de 50 mA  h
a)Trobeu el punt de treball del circuit de la figura i l’amplificació. Quant val la tensió V0 si
Vs = 1mV sin t ?
b) Quan de temps funcionarà la bateria amb un funcionament continu, sense senyal VS?
(IBQ=43A, ICQ= 8,6 mA, VCE=4,14V, 33,1 mV sint, 5,5 hores).

El nombre de Peukert de la bateria és n = 1,02
Taula I
Paràmetres més importants de les diferents configuracions dels amplificadors basats
amb etapes bàsiques que utilitzen transistors.

Ai
Rin
AV
R0

Emisor Comú amb RE

Col·lector Comú

Base Comuna

-
R+(1+)RE
-RL/Rin
RL

1+
r+(1+)RL
(1+)RL/(r+(1+)RL)1
(r RE)/(1+)RE+r r/

/(1+)1
r/(1+)
RL/r
RL

P9
El circuit de la figura serveix al capità per engegar el motor d’una grua amb
només posar a l’interruptor a la posició “ON”. Aquest fet provoca que l’interruptor S de
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dues posicions es tanqui, engegant el motor. La resistència de la inductància del relé,
RC, val 500 , VCC = 5 V i  = 200. Pel relé quan condueix hi passen 10 mA.

Trobeu el valor de la resistència RB
perquè per la inductància del relé hi passi un
corrent de 10 mA.. (RB86 k)

P10 La porta inversora del circuit digital de la figura està construïda amb tecnologia
TTL4LS i la porta AND en tecnologia CMOS. (a)Trobeu la forma del senyal a la
sortida. (b) Si la impedància de sortida de les portes TTL R0 = 100 Ω i li pengem un
díode LED amb una resistència limitadora de 20 Ω a una sortida, funcionarà bé si
aquesta sortida l’enganxem a una altra porta? Nota: Suposeu que tant a l’entrada com a
la sortida, els nivells lògics en tecnologia TTL4LS són ‘0’  0 Volts i ‘1’  3 Volts, i
en tecnologia CMOS ‘0’  0 Volts i ‘1’  5 Volts. ((a)No ho interpreta bé i (b) No,
perquè el nivell alt no compleix 2,7 – 10 mA × 100 Ω = 1,7 < 2V, taula I del tema 5).
P11 En el circuit de la figura, calculeu: a) Si el transistor treballa de saturació a tall,
quan l’interruptor està a les posicions 1 i 2?. (b) Quan temps trigarà la tensió v0 per
arribar a 6 V ? (c) Quan s’encén i apaga el díode led? (9,1s, encès amb v0 per sota de
6 V?).

P12 Les bateries del circuit de la figura són bateries AGM d’aplicació a la marina,
cadascuna té una capacitat de 100 A  h i 12 V, i nombre de Peukert n = 1,08. El
muntatge ha de fer anar un motor de 1CV (1 HP = 745,7 Watts).
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a) Quina és la capacitat total? Quina és l’energia total? Quan temps pot funcionar el
motor? b) Comprovar que la bateria pot subministrar el corrent d’engegada del motor i
trobeu la capacitat perduda. (en sèrie 100Ah, 1,15 hores, 8,610-4Ah).
Tingueu en compte que el corrent d’engegada és cinc vegades el corrent
nominal, i què el temps d’engegada és de 10 ms.

P13 El circuit de la figura es fa servir per tenir una tensió fixa en una càrrega RL
enfront de les variacions que té una bateria d’ió - liti (4,2 V-3,2 V). Aquesta tensió es fa
servir per alimentar un circuit integrat a una tensió fixa. El circuit integrat µA747 té un
corrent de funcionament d’ICI = 50µA. Contesteu a les següents preguntes:
Quant val vL? Calculeu la potència perduda en calor al transistor i la potència
subministrada per la bateria. Quin és el rendiment de conversió? Fins a quina tensió
d’entrada funcionarà bé el circuit. (3V, 36 mW, 218 mW, 41%, 3,2 V).

P14 El circuit de la figura és el d’un ondulador alimentat amb quatre bateries de
plom àcid de 12 V, 100 A  h. És a dir, la tensió en continua que alimenta el circuit és
de 48 Volts. a) Calculeu el temps que funcionarà el circuit fins a esgotar la bateria, si
alimentem un motor d’un HP (745,7 Watts) i 220 Volts eficaços ? (4,5h; 90,6 Ah;
18,13h). b) Si tornem a carregar les bateries (amb un nombre de Peukert n=1,1) amb
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una cèl·lula solar fotovoltaica que subministra un corrent de 5 Ampers. Quants A  h
hem de subministrar a les bateries? (c) Quantes hores trigarem a carregar del tot les
bateries? (4,5h; 90,6 Ah; 18,13h).
Noteu que el rendiment de conversió de la bateria de plom és del 80% i les
pèrdues d’un 20%. Suposeu que el motor no necessita sobrecàrrega de corrent a
l’engegar. El rendiment de conversió de l’ondulador és del 92 %.

P15 El circuit de la figura és el d’un ondulador alimentat amb quatre bateries de 12V,
100A  h. Les bateries són de plom àcid i amb un nombre de Peukert n=1,1. És a dir, la
tensió en continua que alimenta al circuit és de 48 Volts.
a) Calculeu el temps que funcionarà el circuit fins a esgotar la capacitat de la bateria si
alimentem un motor d’un CV (745Wats) i 220 Volts eficaços. (4,5 hores)
b) Si una bateria de 12 V s’espatlla quan hem esgotat la capacitat de les bateries, i la
substituïm per dues de 6 V amb 75 A  h de capacitat. Quina és la nova configuració
per donar servei al motor? Calculeu per la nova configuració, el temps de
funcionament del circuit fins a esgotar la capacitat de la bateria (0h)
Tot seguit a efectes didàctics descarreguem les bateries fins a 2 hores i després
s’espatlla una bateria de 12 V. Quan temps funcionarà la nova configuració sense
esgotar se? (2,98 hores).
Noteu que el rendiment de conversió de la bateria de plom és del 80% i les pèrdues
d’un 20%. Suposeu que el motor no necessita sobrecàrrega de corrent a l’engegar. El
rendiment de conversió de l’ondulador és del 92 %.
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P16 La instal·lació elèctrica d’un vaixell petit és alimentada per un convertidor
DC/AC de 220 Vef de tensió de sortida i potència 1 kW. El corrent continu el treu d’un
banc de bateries que té 48 V i 200 A  h.
Raoneu si podem alimentar una càrrega d’1 Amper d’una bombeta, una nevera
d’1 Amper i una grua de 4 Ampers. En cas contrari que s’ha de fer? (1kW<1320kW no
pot)
Nota: el règim de corrent es subministra en ampers eficaços
P17 Una bateria d’un vaixell esportiu té una capacitat de 100 A  h i un nombre de
Peukert n = 1,11. La descarregueu a un règim de descàrrega de 5A durant 16 hores i el
que li queda durant 1,2 hores al mateix règim fins esgotar-la. Quants Ah en podeu
treure ? Quants en podeu treure si només descarregueu a la bateria plena al mateix
règim 5A fins esgotar-la? Quina és la capacitat subministrada CS per la bateria si la feu
treballar la bateria als règims C/5, C/40, C/80 i C/100 fins l’esgotament? Comenteu els
resultats. (80+12 = 92 Ah; 83,7 Ah // CS1 = 71,9, CS2 = 90,4, CS3 = 97,57, CS4 = 100
en 100 Ah)
P18 Es pot alimentar amb un inversor una rentadora que té una potència de
funcionament PRentadora que va de 800 Watts a 1.000 Watts, funcionant durant 1 hora
amb bateries de 12V/24V? (80Ah (12V), 36Ah(24V))
P19 Pot funcionar una cuina elèctrica de 2 kW de potència amb un inversor cuinant
durant 1h? (Amb bateries prou potents)
P20 Pot funcionar un sistema d’aire condicionat amb un inversor? La potència del
generador d’aire condicionat està entre 5 kW (17.000 Btu). (Pot funcionar en temps
curts doncs necessita uns 225 Ah alimentat a 24 V).
P21 Calculeu el coeficient “n” de Peukert per a una bateria que s’ha descarregat
totalment a 5 A durant 20 hores i que s’ha tornat a carregar totalment i la descarreguem
a 100 A durant 40 minuts (0,66 hores). (n=(log 0,66-log 20)/(log 5-log 100)= 1,13)
P22 Pot funcionar una nevera i un microones amb un alternador més un generador?
(No és solució econòmica i molt contaminant, és millor amb un inversor).
P23 Carreguem una bateria de 12 V i 100 A  h que ha perdut una càrrega C en
A  h pel mètode les 3 fases. Sabem que el corrent a la fase de Bulk és Ib = 20 A i que
aquesta fase dura 1,5 h i carrega el 80 % de la càrrega a carregar. Trobeu: (a) la
capacitat C i (b) Les càrregues recuperades a la fase de Bulk i a la d’Absorció.
(A la fase de Bulk es compleix Ib× 1,5 = 0,8 × C operant CP = 1,875 Ib, CBulk, 80% = 0,8 ×
1,875 Ib = 1,5 Ib i CAbsorció, 20% = 0,2 × 1,875 Ib = 0,375 Ib. Pel cas en què Ib = 20 A, que
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compleix la condició de corrent màxim de la fase de Bulk Ib < Imàx = 25 % 100 Ah
= 25 A. (a) La capacitat perduda Cp = 37,5 Ah i (b) CBulk, 80% = 1,5 Ib = 30 Ah i
CAbsorció, 20% = 0,375Ib = 7,5 Ah).
P23 La figura mostra un circuit amb dos sensors que varien, l’un en sentit i l’altre en
l’altre, en el pont de Wheatstone de la figura el voltatge de sortida és Vs = V × x/4. A la
sortida hem li posem una tarja d’adquisició. (a) Es demana si V = 1 V i xmàx = 0,01,
quin és el guany de l’amplificador d’instrumentació per tenir 1 V a la seva sortida ?
Quin és l’error de la mesura, per a un convertidor de 12 bits? (k =1 i VS = kVx/(k+1)2 ≈
=V  x/4, G=V0/VS= 1V/(1V0,01/4)=400, Q=1V/212= 2-12 V).

P24 Tenim un motor de corrent continu que gira a 1200 rpm. El motor té una
constant ka igual a 40. La resistència del circuit d’armadura del circuit d’armadura és de
45 mΩ. El flux per pol Φ és de 40 mWb. a) Determineu la tensió E en buit b) Amb una
certa càrrega mecànica el motor treballa a 200 V i gasta 325 A. Determineu la velocitat
del motor. c) Calculeu el parell desenvolupat. (201,6V; 1106 rpm;520Nm)
P25 Un motor trifàsic d’inducció té 4 pols i és alimentat a 60 Hz. Té un lliscament s
de 0,03. Determineu a) La velocitat del rotor en rpm b) Freqüència del corrent de rotor
c) Velocitat del camp magnètic giratori del rotor respecte a l’estator d) Velocitat del
camp magnètic del rotor respecte la camp magnètic giratori que genera l’estator.
(1800rpm; f2=1,8Hz; 54rpm)
P26 Disposem d’un generador síncron de rotor llis que subministra 60 Hz i té 4 pols.
El generador està connectat en estrella i té una capacitat de 10k VA a 230 V. La
reactància síncrona XS és de 1,2 Ω per fase, i la resistència d’armadura o de rotor Ra és
de 0,5 Ω per fase. Calculeu a) Velocitat del motor b) La regulació del voltatge quan
tenim un factor de potència en retràs de 0,8. (1800rpm; 21,8%)
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