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Problema 1

Enunciat:

Els díodes del circuit de la figura 1.1 tenen un comportament que es pot aproximar per una
característica tensió-corrent linealitzada com la de la figura 1.2.

El díode D1 és de Germani, amb una tensió llindar Vγ=0.2 V i una resistència incremental
RF=20 Ω. El díode D2 és de Silici, amb Vγ=0.6 V i RF=15 Ω.

Determineu els corrents que circulen per cadascun dels díodes, suposant:
a) R = 390 Ω
b) R = 1 kΩ

Figura 1.1 Figura 1.2

Resolució:

Tenint en compte que els díodes es poden modelar com un díode ideal en sèrie amb un
generador de valor Vγ i una resistència de valor RF=15 Ω

ens queda el circuit equivalent:
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Tenim dues malles independents, per la qual cosa hi hauràn dos corrents independents: i1 i i2.
Anomenem vDI1 i vDI2 les tensions que cauen als díodes ideals i obtenim el sistema d’equacions
següent:

10 = R(i1+ i2) + vDI1 + 0.2 + 20i1

10 = R(i1+ i2) + vDI2 + 0.6 + 15i2

9.8 = (R+20)i1 + Ri2 + vDI1

9.4 = Ri1 + (R+15)i2 + vDI2

Resoldrem a continuació aquest sistema, admetent la hipòtesi que els díodes obeeixen,
aproximadament una característica linealitzada:

a)  R = 390 Ω

Per a aquest valor de R el sistema anterior serà:
9.8 = 410i1 + 390i2 + vDI1

9.4 = 390i1 + 405i2 + vDI2

Es tracta, com es veu, d'un sistema de dues equacions amb quatre incògnites. Per resoldre'l,
farem una hipòtesi sobre l'estat de conducció dels díodes: suposarem que els dos estan en conducció
(DI1 ON, DI2 ON).

En aquest cas, vDI1=0; vDI2=0; i1>0; i2>0. El sistema quedarà:
9.8 = 410i1 + 390i2

9.4 = 390i1 + 405i2

Operant obtenim:
i1 = 21.72·10-3 A = 21.72 mA
i2 = 2.29·10-3 A = 2.29 mA

Com que els dos valors són positius, la hipòtesi sobre l'estat dels díodes era correcta i els
valors  obtinguts corresponen als dels corrents que ens demanaven:

b)  R = 1 kΩ

En aquest cas, s'obté el sistema:
9.8 = 1020i1 + 1000i2 + vDI1

9.4 = 1000i1 + 1015i2 + vDI2

Si suposem, com en l'apartat anterior, que ambdós díodes estan en conducció (vDI1=vDI2=0),
ens queda:

9.8 = 1020i1 + 1000i2

9.4 = 1000i1 + 1015i2

Aquest sistema té per solució:
i1 = 14.49·10-3 A
i2 = - 6·10-3 A
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Com s'observa, aquest resultat està en contradicció amb la hipòtesi que DI2 està en conducció
ja que això implicaria i2>0.

Així, doncs, haurem de suposar DI1 ON (i1>0; vDI1=0), DI2  OFF (i2=0; vDI2<0) i tornar a
resoldre el sistema.

Sota aquesta hipòtesi, el sistema pren la forma:
9.8 = 1020i1

9.4 = 1000i1 + vDI2

i té per solució:
i1 = 9.6·10-3 A
vDI2 = - 0.2 V

resultat que confirma la suposició sobre l'estat dels díodes.

Per a R=1 kΩ, els corrents que circulen pels díodes seran, doncs:
i1 = 9.6 mA
i2 = 0 A

Problema 2

Enunciat:

Determineu la funció de transferència (vo=f(vi)) dels següents circuits retalladors d'un nivell,
suposant que el díode admet una característica tensió-corrent linealitzada que ve determinada per
una tensió llindar Vγ i una resistència RF.

a)

b)
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Resolució:

a) Tenint en compte el model equivalent per a un díode que admet una característica tensió-
corrent lineal:

b) 

ens queda el circuit següent:

Com que només hi ha una malla, tindrem una única equació per descriure el circuit:

vi = -Vγ - RFi - vDI - Ri + VR

vi + Vγ - VR = -(RF+R)i - vDI

Segons el valor que prengui la tensió d'entrada vi, el díode estarà en conducció (estat ON) o en
tall (estat OFF) i cadascun d'aquests estats imposarà una topologia per al circuit.

Esbrinarem, en primer lloc, en quin rang de valors de vi el díode estarà en ON:

D ON: (i>0; vDI=0)
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vi + Vγ - VR = -(RF+R)i : i = - (vi + Vγ - VR)/(RF+R)

i > 0 :  vi + Vγ - VR < 0 : vi< -Vγ + VR

Quan el díode estigui en ON, tindrem la topologia següent:

i la tensió de sortida serà:

vo = VR - Ri = VR + R(vi + Vγ - VR)/(RF+R) = Rvi/(RF+R) + (RVγ+ RFVR)/(RF+R)

A continuació suposem l'altre estat possible:

D OFF: (i=0; vDI<0)

vi + Vγ - VR = -vDI : vDI = -vi - Vγ + VR

vDI < 0 : vi > VR - Vγ

en aquest cas tindrem la topologia següent:

d'on es dedueix que vo = VR.
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Així, doncs, la funció de transferència de la xarxa serà:

vo = Rvi/(RF+R) + (RVγ+ RFVR)/(RF+R) ; si vi ≤ VR - Vγ

vo = VR ; si vi ≥ VR - Vγ

que té la representació gràfica següent:

b) Substituint el díode pel seu model equivalent, obtenim el circuit següent:

La relació entre el corrent i la tensió en el díode ve donada per l'equació:

vi - Vγ - VR = (RF+R)i + vDI

Com que a la xarxa hi ha un sol díode, hem de considerar només dos casos:



Circuits amb díodes i zener 19

D ON: (i>0; vDI=0)

vi - Vγ - VR = (RF+R)i : i = (vi - Vγ - VR)/(RF+R)

i > 0 :  vi - Vγ - VR > 0 : vi > Vγ + VR

Quan el díode está en ON, la tensió de sortida és:

vo=VR+Vγ+RFi=VR+Vγ+RF(vi-Vγ-VR)/(RF+R)=RFvi/(RF+R)+R(Vγ+VR)/(RF+R)
D OFF: (i=0; vDI<0)

vi - Vγ - VR = vDI

vDI < 0 : vi < VR + Vγ

En aquest cas, vo =vi

Així, doncs, la funció de transferència de la xarxa serà:

vo = R Fvi/(RF+R) + R(Vγ+VR)/(RF+R) ; si vi ≥ VR + Vγ

vo = vi ; si vi ≤ VR + Vγ

i la seva representació gràfica:

Problema 3
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Enunciat:

En el circuit retallador de la figura 3.1 (vegeu el problema anterior), VR=10V i el díode
s'aproxima mitjançant una característica linealitzada com la de la figura 3.2, amb Vγ≅0 i RF=100 Ω.

a) Suposant que el senyal d'entrada és una dent de serra de valor màxim 15 V (vegeu la figura
3.3), representeu el senyal de sortida i indique-ne els punts d'interès, en els casos següents:
i) R=100 Ω
ii) R=1 kΩ
iii) R=10 kΩ

b) Feu el mateix quan la tensió d'entrada ve donada per vi=20sin(wt) (volts).

Figura 3.1

Figura 3.2
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Figura 3.3

Resolució:

a) Segons hem vist al problema anterior, la funció de transferència de la xarxa en qüestió ve
donada per:

vo = R Fvi/(RF+R) + R(Vγ+VR)/(RF+R) ; si vi ≥ VR + Vγ

vo = vi ; si vi ≤ VR + Vγ

Prenent VR=10 V; Vγ≅0 i RF=100 Ω, obtindrem per a cada cas:

i) R=100 Ω

vo = 0.5vi + 5 ; si vi ≥ 10

vo = vi ; si vi ≤ 10

ii) R=1 kΩ

vo = vi/11 + 100/11 ; si vi ≥ 10

vo = vi ; si vi ≤ 10

iii) R=10 kΩ

vo = vi/101 + 1000/101 ; si vi ≥ 10

vo = vi ; si vi ≤ 10

que té la representació gràfica següent per als casos de R=100 Ω, R=1 kΩ i R=10 kΩ:
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S'observa que a mesura que la resistència R augmenta, el circuit es comporta cada cop més
com un retallador per valors superiors a 10 V. Veurem això amb més detall considerant dos senyals
d'entrada diferents.

Per el senyal de dent de serra amb Vmàx=15 V:

Com que el retallador actua a partir de 10 V, determinarem l'instant t1 en que la tensió vi

assoleix aquest valor:

Segons la gràfica, la funció vi(t) en un període és:

vi = 15·t/T; 0≤t≤T

El temps t1 vindrà determinat per vi(t1)=10 V, és a dir:
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t1 = 2·T/3

Coneixent el t1 i la funció de transferència, podem determinar fàcilment vo(t), en un període,
per a cada valor de R:

i) R = 100 Ω

vo = vi = 15·t/T ; 0≤t≤2·T/3

vo = 15·t/(2·T) + 5 ; 2·T/3≤t≤T

vomàx = vo(T) = 12.5 V

ii) R = 1 kΩ

vo = vi = 15·t/T ; 0≤t≤2·T/3

vo = 15·t/(11·T) + 100/11 ; 2·T/3≤t≤T

vomàx = vo(T) = 10.45 V

iii) R = 10 kΩ

vo = vi = 15·t/T ; 0≤t≤2·T/3

vo = 15·t/101 + 1000/101 ; vi ≥ 10 V

vomàx = vo(T) = 10.048 V

Gràficament:
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b) Quan vi = 20sin (wt)

Per comoditat identificarem wt≡α: vi=20sin(α). Tal com hem fet en el cas anterior,
determinarem en primer lloc l'angle α per al qual la tensió d'entrada vi val 10 V:

20sin(α) = 10 : α = arcsin(0.5)

considerant el primer període (0<α<2π) obtindrem dos valors per a α:

α1 = π/6 = 30º

α2 = 5π/6 = 150º

Això vol dir que vi ≥ 10 V: π/6 ≤ α ≤ 5π/6

Considerarem, doncs, en un període tres intervals:

I1 = [0, π/6] en què vi≤10 V;
I2 = [π/6, 5π/6] en què vi≥10 V;

I3 = [5π/6, 2π] en què vi≤10 V.
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Trobarem, a continuació, la tensió vo per als tres valors de R que ens proposen:

i) R= 100 Ω

vo = 20sin(α) ; α ∈ I1 ∪ I3

vo = 10sin(α)+5 ; α ∈ I2

vomàx = 15 V

ii) R= 1 kΩ

vo = 20sin(α) ; α ∈ I1 ∪ I3

vo = (20/11)sin(α)+100/11 ; α ∈ I2

vomàx = 10.91 V

iii) R= 10 kΩ

vo = 20sin(α) ; α ∈ I1 ∪ I3

vo = (20/101)sin(α)+1000/101 ; α ∈ I2

vomàx = 10.0985 V

La tensió vo representada gràficament serà:
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Problema 4

Enunciat:

El circuit de la figura 4.1 és un retallador de dos nivells. Determineu la seva funció de
transferència suposant VR1<VR2 i que els díodes són ideals (Vγ=0, RF=0).

Figura 4.1

Observeu que si VR1>VR2 no és possible obtenir la funció de transferència suposant díodes
ideals (RF=0), però sí que ho és si es suposa que els díodes tenen una resistència en directa no nul·la.

Trobeu la funció de tranferència de la xarxa prenent:
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VR1=5 V; VR2=2 V; Vγ1=Vγ2=0.7 V; RF1=RF2=10 Ω; R=100 Ω

Resolució:

Suposant díodes ideals, determinarem en primer lloc les equacions del circuit:

Equacions:

vi - VR1 = R(i2-i1) - vDI1

vi - VR2 = R(i2-i1) + vDI2 (1)

A més:  vo = -vDI1 + VR1 = vDI2 + VR2    (2)

Com que tenim dos díodes, haurem de considerar, en principi, 22 =4 casos, que corresponen a
les situacions següents:

a) DI1(ON), DI2(ON): i1>0; vDI1=0; i2>0; vDI2=0.

b) DI1(ON), DI2(OFF): i1>0; vDI1=0; i2=0; vDI2<0.

c) DI1(OFF), DI2(ON): i1=0; vDI1<0; i2>0; vDI2=0.

d) DI1(OFF), DI2(OFF): i1=0; vDI1<0; i2=0; vDI2<0.

Per a cada cas, substituirem les variables conegudes en el sistema general (1) i determinarem
les variables restants a partir del sistema. La imposició de les desigualtats sobre aquestes variables
ens donarà les condicions sobre el paràmetre vi per tal de que el cas considerat sigui possible, i
mitjançant (2) trobarem vo.

a) DI1(ON), DI2(ON)

Fent vDI1=0; vDI2=0; el sistema quedarà:

vi - VR1 = -Ri1 + Ri2

vi - VR2 = -Ri1 + Ri2

Es veu clarament que el sistema és incompatible si VR1≠VR2.
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Observem que, en suposar díodes ideals, la conducció simultània dels dos díodes suposaria
vo=VR1=VR2, fet que faria inconsistent VR1≠VR2

Així, doncs, VR1≠VR2 : DI1(ON); DI2(ON) impossible

b) DI1(ON), DI2(OFF)

Fent vDI1=0; i2=0; tindrem:

vi - VR1 = -Ri1

vi - VR2 = -Ri1 + vDI2

que determina: i1 = -(vi-VR1)/R; vDI2 = VR1 - VR2

i1 > 0 : vi < VR1

vDI2 < 0 : VR1< VR2

Així: vo = VR1 quan vi<VR1

Observem que aquest cas només es produirà si VR1<VR2. En cas contrari, seria també
impossible.

c) DI1(OFF), DI2(ON)

Imposant i1=0; vDI2=0; el sistema (1) dependrà de i2 i vDI1:

vi - VR1 = Ri2 - vDI1

vi - VR2 = Ri2

Resolent-lo s'obté:

i2 = (vi-VR2)/R; vDI1 = VR1 - VR2

i2 > 0 : vi > VR2

vDI2<0 : VR1< VR2

Es tracta, doncs, d'un cas possible: vo = VR2 quan vi>VR2.
Igual que en el cas anterior, s'ha de produir VR1<VR2 per tal de considerar aquest estat de

conducció.

d) DI1(OFF), DI2(OFF)

Serà i1=0; i2=0; amb la qual cosa el sistema (1) quedarà:
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vi - VR1 = -vDI1

vi - VR2 = vDI2

Imposant les desigualtats, obtenim VR1<vi<VR2 : vo=vi

La funció de transferència del circuit quan VR1<VR2 serà, per tant:

vo = VR1 ; vi < VR1

vo = vi ; VR1 ≤ vi ≤ VR2

vo = VR2 ; VR2 < vi

i la seva representació gràfica:

Hem vist que no és possible trobar la funció de transferència del circuit suposant díodes ideals
i VR1>VR2. A continuació veurem que sí que podem trobar-la en cas de considerar díodes amb
resistència en directa no nul·la. Amb les dades que ens proposa l'enunciat i tenint en compte el model
equivalent del díode, tenim el circuit següent:
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que obeeix el sistema d'equacions:

vi + 0.7 - 5 = 100(i2-i1) - 10i1 - vDI1

vi - 0.7 - 2 = 100(i2-i1) + 10i2 + vDI2

           :
vi - 4.3 = -110i1 + 100i2 - vDI1

vi - 2.7 = -100i1 + 110i2 + vDI2

Procedint com en el cas anterior, resoldrem aquest sistema, tenint en compte els 4 casos que
resulten de considerar els estats de conducció dels díodes:

a) DI1(ON), DI2(ON) : (i1>0; vDI1=0; i2>0; vDI2=0)

  tenim:

vi - 4.3 = -110i1 + 100i2

vi - 2.7 = -100i1 + 110i2

El resultat que s'obté és:

i1 = -(10vi-203)/210

i2 = (10vi+133)/210

Imposant les desigualtats:

i1>0 : vi < 20.3 V

i2>0 : vi >-13.3 V

i en aquest cas, vo=VR2+0.7+RF2i2

és a dir, vo = 2.7 +(10vi+133)/210 = vi/21+70/21  si -13.3 V<vi<20.3 V

b) DI1(ON), DI2(OFF) : (i1>0; vDI1=0; i2=0; vDI2<0)

vi - 4.3 = -110i1

vi - 2.7 = -100i1 + vDI2

:
i1 = -(vi-4.3)/110

vDI2 = (10vi+133)/110

Imposant les desigualtats:
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i1>0 : vi < 4.3 V
vDI2<0 : vi<-13.3 V

i vo serà vo = 4.3 -RF1i1 = vi/11+43/11  quan vi<-13.3 V

c) DI1(OFF), DI2(ON) : (i1=0; vDI1<0; i2>0; vDI2=0)

vi - 4.3 = 100i2 - vDI1

vi - 2.7 = 110i2

obtenim:

i2 = (vi-2.7)/110 ; i2>0 : vi>2.7 V

vDI1 = (-10vi+203)/110 ; vDI1<0 : vi>20.3 V

En aquest cas vo = 2.7 + RFi2 = vi/11+27/11 quan vi>20.3 V

d) DI1(OFF), DI2(OFF) : (i1=0; vDI1<0; i2=0; vDI2<0)

Aquest cas no es pot donar ja que:

vi - 4.3 = - vDI1

vi - 2.7 = vDI2

:
vDI1<0 : vi>4.3

vDI2<0 : vi<2.7 que són condicions incompatibles

Així, doncs:

vo = vi/11 + 43/11 ; vi ≤ -13.3 V

vo = vi/21 + 70/21 ; -13.3 V ≤ vi < 20.3 V

vo = vi/11 + 27/11 ; vi ≥ 20.3 V
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Problema 5

Enunciat:

El circuit de la figura 5.1 és un retallador de dos nivells, en el qual s'han utilitzat dos díodes
zener que suposarem idèntics i que es poden caracteritzar per la gràfica de la figura 5.2.

Obtingueu la característica de transferència (vo=f(vi)) del circuit. Observeu que no és possible
determinar la tensió en terminals de cada zener quan estan en OFF. Obtingueu els valors d’aquestes
tensions suposant que:

· En la zona de tall, la relació entre el corrent que circula per un zener i la tensió que hi cau
és:

IZ=IS·[exp(VZ/VT)-1]

· Quan els dos zeners estan en OFF, vo≅vi (la caiguda de tensió a la resistència R, deguda al
corrent invers de saturació dels zener, és insignificant)

Figura 5.1
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Figura 5.2

Resolució:
Resoldrem aquest problema de dues formes diferents:

a) Substituint els díodes zener pel model  equivalent utilitzant díodes ideals:

El circuit retallador quedarà:

Tindrem, en principi, 24=16 casos per considerar. En realitat, però, només caldrà analitzar-ne 3. En
efecte:

·Dos díodes ideals corresponents a la modelització d'un mateix zener no poden conduir
simultàniament. Si això es produís, seria VZ=-Vγ, amb VZ>0 i Vγ>0, la qual cosa és impossible.
D’altra banda, aquesta restricció és evident si considerem que el model linelitzat del zener n’ha de
descriure el comportament i aquest consta només de tres estats de conducció. Així, doncs:
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DI1(ON) implica  DI2(OFF)

DI2(ON) implica  DI1(OFF)

Ens queden, doncs, només 5 estats per considerar:

1. DI1(ON),(DI2(OFF)); DI3(ON), (DI4(OFF))

2. DI1(ON),(DI2(OFF)); DI4(ON), (DI3(OFF))

3. DI2(ON),(DI1(OFF)); DI3(ON), (DI4(OFF))

4. DI2(ON),(DI1(OFF)); DI4(ON), (DI3(OFF))

5. DI1(OFF),DI2(OFF); DI3(OFF), DI4(OFF)

  ·El cas 1, indicat anteriorment, comporta  i1>0(implica i2=0); i3>0(implica i4=0). En el circuit que
estem analitzant es verifica (KCL):

i1-i2+i3-i4=0

Suposant el cas:

i1+i3=0

i1>0

i3>0

que és un sistema clarament incompatible

El mateix passa per al cas 4.

Així, doncs, els únics casos per considerar són el 2, el 3 i el 5:

I.(2.) DI1(ON),(DI2(OFF)); DI4(ON), (DI3(OFF))

II.(3.) DI2(ON),(DI1(OFF)); DI3(ON), (DI4(OFF))

III.(5.) DI1(OFF),DI2(OFF); DI3(OFF), DI4(OFF)
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que corresponen a les topologies següents:
I.

Equacions:

vi = -Ri - (Vγ+VZ)

i ≡ i1 = i4 >0

implica  i = (-vi - Vγ + VZ) / R

i>0 implica vi < -(Vγ+VZ)

i en aquest cas vo = -(Vγ+VZ)

II.

Equacions:

vi = Ri - (Vγ+VZ)

i ≡ i2 = i3 >0

implica  i = [vi - (Vγ + VZ)] / R

i>0 implica  vi > Vγ+VZ
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i en aquest cas, vo = Vγ+VZ

III.

En aquest cas, vo=vi, i es produirà quan no hi hagi cap díode en conducció, és a dir, quan
-(Vγ+VZ)≤vi≤Vγ+VZ. Observem que no és possible conèixer la tensió en el punt A i, per tant, no
podem saber quina tensió suporta cada zener quan té lloc aquest estat.

La funció de transferència vindrà donada per:

vo = -(Vγ+VZ) ; si vi≤-(Vγ+VZ)

vo = vi ; si -(Vγ+VZ) ≤vi≤Vγ+VZ

vo = Vγ+VZ ; si vi≥-(Vγ+VZ)

b) Podem també resoldre el problema tenint en compte que cada zener pot estar en 3 estats
diferents:

DZ(ONd) ;  VDZ=Vγ ; i>0
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DZ(OFF) ; -VZ<VDZ<Vγ ; i=0

DZ(ONi) ;  VDZ=-VZ  ; i<0
En el circuit del problema, com que hi ha 2 zeners, haurem de considerar, en principi, 32=9

estats.

Com que els zeners estan en sèrie i i1=-i2, els corrents, si són no nuls, no podran tenir el mateix
signe, per la qual cosa només seran possibles els estats que impliquin la conducció simultània en
directa o en inversa dels dos zeners, o l'estat de no-conducció (OFF;OFF). Així, doncs, els casos
possibles seran:

I. DZ1(ONd); DZ2(ONi) implica (i=i1>0; VDZ1=Vγ; -i=i2<0; VDZ2=-VZ)
implica (i>0; VDZ1=Vγ; VDZ2=-VZ)

II.DZ1(ONi); DZ2(ONd) implica (i=i1<0; VDZ1=-VZ; -i=i2>0; VDZ2=Vγ)
implica (i<0; VDZ1=-VZ; VDZ2=Vγ)

III. DZ1(OFF); DZ2(OFF) implica (i=i1=i2=0; -Vz≤VDZ1≤Vγ; -VZ≤VDZ2≤Vγ)

L'equació (KVL) del circuit és: vi = iR - VDZ1 + VDZ2

i haurà de ser resolta en els 3 casos esmentats. La tensió de sortida vo vindrà donada per la igualtat
vo=-VDZ1+VDZ2.

I) vi = iR - Vγ - VZ implica  i = (vi+Vγ+VZ)/R

i>0 implica  vi<-(Vγ+VZ); vo = -(Vγ+VZ)

II) vi = iR + VZ + Vγ implica  i = (vi-Vγ-VZ)/R

i<0 implica  vi<VZ+Vγ; vo = VZ+Vγ

III) Sistema d’equacions:

vi=-VDZ1+VDZ2
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-VZ≤VDZ1≤Vγ

         -VZ≤VDZ2≤Vγ

Per conèixer les tensions VDZ1 i VDZ2, ens caldria una altra equació. Només podem assegurar
que aquest cas es produirà quan -(VZ+Vγ)≤vi≤VZ+Vγ i, en aquest cas, vo=vi.

La funció de transferència serà, doncs:

vo = -(Vγ+VZ) ; si vi≤-(Vγ+VZ)

vo = vi ; si -(Vγ+VZ) ≤vi≤Vγ+VZ

vo = Vγ+VZ ; si vi≥-(Vγ+VZ)

que, representada gràficament, és:

Podem calcular VDZ1 i VDZ2 tenint en compte les aproximacions proposades. En efecte:

i1 = -i2

i1=IS·[exp(VDZ1/VT)-1]

i2=IS·[exp(VDZ2/VT)-1]

implica

IZ=IS·[exp(VDZ1/VT)-1] = -IS·[exp(VDZ2/VT)-1]

tenint en compte que vi≅vo=-VDZ1+VDZ2 implica VDZ2≅vi+VDZ1, podem posar:

exp(VDZ1/VT)-1 = -exp(VDZ2/VT)+1 = -exp(VDZ1/VT)·exp(vi/VT)+1

implica
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exp(VDZ1/VT)·[1+exp(vi/VT)] = 2

implica

VDZ1 = VT · ln [2/(1+ exp(vi/VT)]

VDZ2 = vi + VT · ln [2/(1+ exp(vi/VT)]

Problema 6

Enunciat:

Suposant els zeners DZ1 i DZ2 ideals, amb VZ1>VZ2, determineu i representeu la
característica de transferència del circuit retallador de la figura 6.1.

Figura 6.1

Resolució:

Suposant que els zeners es poden aproximar segons  la característica lineal que ens indiquen
en el enunciat, podem substituir-los en el circuit  per  dos  díodes  ideals  en antiparal·lel:

així, el circuit equivalent serà:
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Tindrem, en principi, 9 estats possibles, ja que cada zener pot estar en 3 estats diferents de
conducció (en el circuit equivalent anterior hi haurian 6 estats possibles però hauríem d'eliminar tots
aquells que impliquessin la conducció simultània de dos díodes en antiparal·lel). Veurem a
continuació que només caldrà considerar 4 estats, ja que els altres no es poden donar. En efecte:

·DI3 és superflu, ja que mai no pot estar en ON. Si això es produís significaria que la tensió
en A és negativa, ja que R2 té un terminal a massa, i si i3>0 seria VA=-R2i3<0. Observem que si
suposem DI1 ideal, VA no pot ser negativa, ja que DI1 (ON) imposa VA=0. Així, doncs, hem de
considerar només tres díodes, dos dels quals (DI1, DI2) no poden conduir simultàniament, per la
qual cosa tenim, de moment, 23-2 = 6 casos possibles.

·Si DI1 està en ON, la tensió en A és VA=0, tal com ja hem comentat. Això imposa que DI4
estigui en OFF (VDI4=-VZ2<0). Resten, per tant, 5 casos possibles.

·El fet que VZ1>VZ2 imposa que, si DI2 està en ON, DI4 també ho està. En efecte, DI2 ON
significa VA=VZ1>VZ2 i, per tant, DI4 on. Així, doncs, tenim només 4 casos possibles:

a) DI1 ON (DI2 OFF), DI4 OFF

b) DI2 ON (DI1 OFF), DI4 ON

c) DI1 OFF, DI2 OFF, DI4 ON

c) DI1 OFF, DI2 OFF, DI4 OFF

Trobarem, a continuació, les equacions del circuit que, com sabem, s'hauran de verificar en
tots els casos:
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Equacions:

vi = R1(-i1+i2+i4) - vDI1

VZ1 = -vDI2-vDI1

VZ2 = -vDI1 - vDI4 - R2i4

cas a) : DI1 ON (DI2 OFF), DI4 OFF

es verificarà: i1>0; vDI1=0; i2=0; vDI2<0; i4=0; vDI4<0

i el sistema prendrà la forma:

              vi = -R1i1

VZ1 = -vDI2

VZ2 = -vDI4

Així, doncs. en aquest cas:

i1 =  -vi/R1 ; i1<0 : vi<0

vDI2 = -VZ1 : vDI2<0

vDI4 = -VZ2 : vDI4<0

i, per tant, vo = R2i4 = 0, quan vi<0.

cas b): DI2 ON (DI1 OFF), DI4 ON

es verificarà: i1=0; vDI1<0; i2>0; vDI2=0; i4>0; vDI4=0

tindrem:

vi  = R1i2 + R1i4 - vDI1

VZ1 = -vDI1

VZ2 = -vDI1 - R2i4

que té per solució:

i2 = vi/R1 + VZ2/R2 - VZ1·[1/R1 + 1/R2]
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i4 = (VZ1 - VZ2)/R2

vDI1 = -VZ1

Imposant les condicions:

vDI1 < 0  sempre que VZ1>0 (com és el cas)

i4  > 0 : VZ1>VZ2 (cert segons l'enunciat)

i2 > 0 : vi > VZ1 + R1(VZ1 - VZ2)/R2 ≡ VD

Així, doncs, vo = R2i4 = VZ1 - VZ2 (>0) , quan vi > VD

cas c): DI1 OFF, DI2 OFF, DI4 ON

es verificarà: i1=0; vDI1<0; i2=0; vDI2<0; i4>0; vDI4=0

el sistema d'equacions prendrà la forma:

vi  = R1i4  - vDI1

VZ1=-vDI2-vDI1

VZ2 = -vDI1 - R2i4

i tindrà per solució:

i4 = (vi -VZ2)/(R1+R2)

vDI1 = - (R2vi +R1VZ2)/(R1+R2)

vDI2 = (R2vi +R1(VZ2-VZ1)-R2VZ1)/(R1+R2)

les desigualtats imposen les restriccions següents sobre vi:

i4 > 0 : vi > VZ2

vDI1 < 0 : vi > -R1VZ2/R2

implica vi > VZ2

i també:

vDI2 < 0 : vi < VZ1 + R1(VZ1-VZ2)/R2 ≡ VD

Tindrem, per tant, que per a VZ2 < vi < VD es verificarà:
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vo = R2i4 = R2(vi-VZ2)/(R1+R2)

que és una recta de pendent m = R2/(R1+R2)

Ens resta, doncs, només un cas, que es produirà, com és obvi, quan 0<vi<VZ2 i que correspon a
l'estat de no-conducció simultània dels tres díodes ideals. Quan això es produeixi, serà i4=0 i, per
tant, vo=0.

Tenim ja, doncs, la funció de transferència de la xarxa, que serà:

vo = 0 : vi ≤ VZ2

vo = R2(vi-VZ2)/(R1+R2) : VZ2 ≤ vi ≤ VZ1 + R1(VZ1-VZ2)/R2 ≡ VD

vo = VZ1 -VZ2 : VD  ≤ vi

i la seva representació gràfica:

Problema 7

Enunciat:

Un díode de resistència directa RF=20 Ω ha de subministrar potència a una resistència de
càrrega d’1 kΩ des d'una font d'alimentació alterna sinusoïdal de 110 V eficaços(vegueu figura 7.1).
Es demana:
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Figura 7.1
a) El valor màxim del corrent de càrrega.

b) El valor mitjà del corrent que circula per la resistència de càrrega.

c) El valor eficaç del corrent.

d) El valor mitjà de la tensió en el díode.

e) La potència mitjana cedida al circuit per la font.

Resolució:

a) Si Vef=110 V, la tensió d'entrada es podrà expressar en la forma:

vi = Vef·√2·sin(wt) = 110·√2·sin(wt)

(recordem que, per a una tensió sinusoïdal pura, Vef = Vmàx/√2)

D’altra banda, sabem que en un rectificador de mitja ona el corrent que circula per la càrrega ve
donat per la funció:

i = Vmáx/(RF+RL)·sin(wt) ≡ Imàx·sin(wt) ; 0≤wt≤π

i = 0 ; π≤wt≤2π

que gràficament és:

Així, doncs, Imàx = Vmàx/(RF+RL) = 110·√2/(0.02+1) = 152.5 mA
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b)  El valor mitjà d'un senyal periòdic es calcula utilitzant l’expressió següent:

∫=
T

0dc )ds(•
T

1
S αα

Si considerem el corrent que proporciona el rectificador, serà:

∫=
π

αα
π 0 maxdc )dsin(•I•

•2

1
I

amb α=wt

integrant, Idc = Imàx/π = 48.5 mA

c) Donat un senyal periòdic s(α), de període T, sabem que el valor eficaç es defineix com:

∫=
T

0

2
ef )d(s•

T

1
s αα

Si considerem el corrent que circula pel díode (representat a la figura 7.1), el seu valor eficaç serà:

∫=
π

αα
π 0

)d(2i•
•2

1
efI

amb α=wt
serà, doncs:

2
)(•

•2
0

2
2

maxmax
ef

I
dsin

I
I == ∫

π

αα
π

Substituint el valor conegut d’Imàx:

Ief = 76.3 mA

d)  Per calcular el valor mitjà de la tensió al díode, tindrem en compte que:

vD = vi - vo : vD
dc = vi

dc - vo
dc

Com que la tensió d'entrada vi és sinusoïdal, serà vi= 0 i, per tant:

vD
dc = - vo

dc = -RL·Idc = -RL·Imàx/π = -1 kΩ·48.5
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vD
dc = -48.5 V

e) La potència mitjana cedida pel circuit a la font es troba mitjançant la definició:

∫=
π

α
π

2

0 i d•i•v•
•2

1
P

tenint en compte que:
vi = Vmàx sin(wt)
i = Imàx·sin(wt) ; 0≤wt≤π
i = 0 ; π≤wt≤2π

Podrem posar:

∫ ===
π π

π
αα

π 0

maxmax
maxmax

2
maxmax 4

I•V

2
•I•V•

2

1
)d(sin•I•V•

•2

1
P

P = 5.93 W

Problema 8

Enunciat:

Un rectificador de mitja ona alimentat des de la xarxa de 50 Hz i proveit d'un condensador de
filtre en paral·lel amb la càrrega subministra una tensió contínua de 100 V i un corrent de 10 mA. Si
la capacitat del condensador és de 20 µF, determineu:

1. Valor de pic de la tensió de sortida.

2. Arrissament de la tensió de sortida (valor de pic a pic).

3. Tensió inversa de pic sobre el díode.

Suposeu que el díode és ideal (Vγ≅0, RF≅0).
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Resolució:

Com que wRLC=2·π·50·(100/0.01)·20·10-6 = 62.831 es relativament gran (ϕ = arctg 62.831 ≅ 89º),
podem utilitzar l'anàlisi aproximada sense cometre grans errors. Tindrem, com a tensió de sortida, la
forma d'ona de la figura:

1. Sabem que l'arrissament ve donat per l'expressió:

f•C•V

V•I

f•C•R

V
v

dc
o

m
dc
o

L

m
o ==∆

El valor mitjà (Vo) de la tensió de sortida i el valor de pic (Vm) es relacionen mitjançant la igualtat:

2

v
VV o

m
dc
o

∆−=

Tenint en compte les dues expressions anteriors:









−=

f•C•V•2

I
1VV

dc
o

dc
o

m
dc
o

s’obté:
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dc
o

2dc
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2dc
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m
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f•C•)(V•2
V

−
=

Substituint els valors dels diferents paràmetres:

Vm = 105.263

2. Coneixent el valor de pic de la tensió, en podem determinar l'arrissament:

∆vo = 10.52 V

3. El díode rectificador suportarà la màxima tensió quan es produexi el màxim de la semiona
negativa (vi=-Vm). En aquest instant, la tensió al condensador serà aproximadament Vo

dc. Així,
doncs, la tensió màxima al díode serà:

vDmàx = -Vm - Vo
dc = -105.263 - 100 = -205.263 V

És usual aproximar vDmàx ≅ -2Vm ≅ -210.5 V.

Problema 9

Enunciat:

Es consideren el circuit i la característica del zener següents:
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en què vimín=22 V, RL=18 Ω i el zener té una característica com la de la figura, amb VZ=18 V,
IZmín=200 mA i pot dissipar una potència màxima de 36 W.

Trobeu el valor de R que permeti augmentar vi tant com sigui posssible, mantenint vo=18 V.

Quina serà la màxima variació permesa per a vi?

Resolució:

Com que la resistència de càrrega i la tensió de sortida es suposen constants (RL=18 Ω,
vo=18 V), tindrem el corrent de càrrega iL fixat a 1 A.

Coneixent el valor mínim de la tensió d'entrada (Vimín=22 V), podrem determinar el màxim
valor de R que assegura el corrent mínim necessari per mantenir el zener correctament polaritzat en
zona de ruptura:

A 0.2I1
R

18v
iii Zmin

i
LZ ≡≥−−=−=

max
imin RW 3.33

1.2

1822

0.21

18V
R ≡=−=

+
−≤

Amb R = Rmàx = 3.33 Ω assegurem el funcionament correcte del regulador tot i que la tensió
d'entrada augmenti per sobre de Vimín (observem, però, que una disminució de la tensió d'entrada tal
que vi<Vimín imposaria una ràpida disminució de vo, ja que portaria el zener a treballar a la zona del
colze per sobre d’IZmín). Els increments de corrent que produirien els augments de vi serien absorbits
pel zener.

Amb tot, no podríem augmentar indefinidament la tensió d'entrada vi. El màxim valor permès
per a vi és el que provoca que pel zener hi circuli IZmàx. Si augmentéssim vi per sobre d'aquest valor,



                                                                                                           Circuits electrònics bàsics. Problemes resolts50

el zener hauria d'absorbir un nivell de corrent que li faria dissipar més potència de la permesa i
podria ser destruït.

Fixada R i coneguda IZmàx, podem determinar fàcilment Vimàx:

Pmàx = VZ·IZmàx = 36 W

VZ = 18 V

implica

IZmàx = 36/18 = 2 A

vi = R·(iZ + iL) + VZ : Vimàx = R·( IZmàx +iL) +VZ : Vimàx = 28 V

Així, doncs:

R = 3.33 Ω

∆vi = Vimàx -Vimín = 28 -22 = 6 V

Problema 10

Enunciat:

El circuit de la figura 10.1 s'ha dissenyat per alimentar una càrrega variable a tensió constant.
Vi és una font de tensió variable i el díode i el zener es poden descriure amb característiques
linealitzades com les de les figures 10.2 i 10.3.

Figura 10.1
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Figura 10.2

Figura 10.3

a) Suposant que el zener treballa a la zona de ruptura, representeu gràficament la funció
VA=f(Vi), i indiqueu-ne els punts d'interès.

b) Si IL≥0 i Vi≥-2 V, trobeu el valor màxim del corrent de càrrega (ILmàx) i el valor màxim que es
pot admetre per a Vi (Vimàx), suposant que la màxima potència que pot dissipar el zener és d'1
W. Preneu IZmín≅1 mA per assegurar la polarització correcta del zener.

Resolució:

a) Si tal com ens proposa l'enunciat, el zener treballa en zona de ruptura, podem fer els càlculs sobre
el circuit equivalent:

A continuació, podem aplicar el Teorema de Thévenin a la part dreta del punt A. El circuit passarà a
ser:
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Si, a més, vista la característica linealitzada del díode utilitzem el model equivalent:

ens queda el circuit simplificat següent sobre el qual podem calcular fàcilment la funció de
transferència VA=f(vi) que ens demanen:

L'equació d'interès és:

vi - (VTh+Vγ) = (5+RTh)iD + vDI

implica

vi - 6.2 = 9iD + vDI (1)

Tindrem només dos casos per considerar:

I. DI ON (iD>0; vDI=0)

L'equació (1) queda reduïda a:

vi - 6.2 = 9iD
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d'on:

9

6.2v
i i

D
−= (2)

La condició iD>0 imposa: vi > 6.2 V.

Del circuit equivalent anterior deduïm:

VA = 4iD + 5.5

i tenint en compte la igualtat (2):

9

24.7+4v
V i

A = ; vi > 6.2 V

II. DI OFF (iD=0; vDI<0)

En aquest cas, l'equació (1) és:

vi - 6.2 = vDI

La condició sobre la tensió en el díode ens imposarà, doncs:

vi < 6.2 V

i la tensió en el punt A coincidirà amb VTh:

VA = 5.5 V

La funció de transferència que ens demanen serà, per tant:

vo = 5.5 V ; vi ≤ 6.2 V
vo = (4vi+24.7)/9 ; vi ≥ 6.2 V

i la seva representació gràfica:

b) El circuit equivalent que hem de considerar correspon al típic regulador zener:
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Segons la funció de transferència que hem trobat a l'apartat anterior, la tensió en el punt A és
sempre superior a 5.5 V.

Concretament, per a valors de vi≥-2V, podem afirmar que VA≥5.5 V, de la qual cosa es
desprèn que VAmín=5.5 V. L'enunciat fixa iL≥0, d'on hem de considerar ILmín=0.

Respecte a les especificacions del zener sabem:

· VZ(≅ct.)=5 V
· IZmín = 1 mA
· IZmàx = PZ/RZ = 200 mA

L'equació que s'ha de verificar en tot moment per garantir la regulació és, en aquest cas:

VA - VZ = 5(iZ+iL)

implica

VA - 5 = 5·10-3·(iZ + iL)

on: VA(V); iZ(mA); iL(mA)

que, avaluada en les condicions més desfavorables, ens determinarà ILmàx i VAmàx:

VAmín - 5 = 5·10-3·(IZmín + ILmàx) (3)

VAmàx - 5 = 5·10-3·(IZmàx + ILmín) (4)

Substituint valors a (3):

ILmàx = 99 mA

i a (4):

VAmàx = 6 V
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com que ens interessa Vimàx, només ens cal fixar-nos en la funció de transferència que hem trobat a
l'apartat anterior:

VA = 5.5 V ; vi ≤ 6.2 V
VA = (4vi+24.7)/9 ; vi ≥ 6.2 V

Vimàx = (9·Vamàx-24.7)/4

implica

Vimàx = 7.325 V
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