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Presentación

Aquesta publicació va dirigida als estudiants que cursen assignatures d’electrònica de les
titulacions d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial (Electrònica Bàsica),
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat Sistemes Electrònics (Circuits Electrònics I) i
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electricitat (Electrònica II).

Es tracta d’una col·lecció de problemes resolts sobre:

!!!! Circuits limitadors
!!!! Circuits rectificadors
!!!! Circuits reguladors amb zener
!!!! Circuits de polarització de transistors
!!!! Circuits d’amplificadors amb un transistor
!!!! Circuits d’amplificadors amb més d’un transistor
!!!! Circuits d’amplificadors diferencials

que es recomanena a l’estudiant per tal que pugui aconseguir un millor assentament dels
coneixements teòrics adquirits i una familiarització amb els principals punts específics de cada tema.

S’ha procurat guiar l’estudiant seguint una línia ascendent quant al grau de dificultat dels
problemes, per donar suport al desenvolupament de les classes de teoria.

S’ha intentat seguir una línia clara en la resolució de cada un dels problemes, partint de les
dades de l’enunciat fins a arribar a la solució demanada. Així, doncs, en primer lloc, s’ha fet al·lusió,
en cada equació utilitzada, a la llei o al teorema a què correspon; en segon lloc, s’han explicat les
aproximacions necessàries allà on s’han fet i s’ha comprovat a posteriori la validesa d’aquestes
aproximacions, i finalment s’ha prestat especial atenció a les unitats dels paràmetres calculats, sabent
que moltes vegades és en aquest punt on l’estudiant es despista.

Si bé els enunciats dels problemes es van obtenir de diverses fonts, el treball que es presenta
a continuació ha estat realitzat íntegrament pel conjunt de professors que han fet possible aquesta
publicació.

Qualsevol suggeriment sobre la resolució dels problemes serà rebut amb agraïment per la
nostra part, i les possibles errades que s’hi hagin trobat seran corregides en properes edicions.

Els autors
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