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Capítol 1  Conceptes bàsics

1.1  Magnituds elèctriques fonamentals

1.1.1 Càrrega elèctrica

La càrrega elèctrica és la quantitat d'electricitat que té un cos. Hi ha dos tipus de càrrega elèctrica: la positiva
i la negativa. Dos cossos que tinguin càrrega del mateix signe es repel·len, mentre que  si la seva càrrega és
de signe contrari s'atrauen. La unitat de càrrega és el coulomb (C). La menor quantitat de càrrega que es troba
a la natura és la càrrega de l’electró, que té un valor, qe, de - 1,6 10-19 C. La càrrega del protó és positiva i del
mateix valor que la de l'electró.

La força que exerceixen entre si dues càrregues elèctriques q i q', separades una distància r, ve donada per la
llei de Coulomb, i la seva magnitud és
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on ε és la permitivitat dielèctrica del medi en què es troben les càrregues. Si el medi és el buit, aquesta
constant s'anomena ε0 i el seu valor és 8,85·10-12 F/m. En aquest cas, el valor de (1/4πεο) és 9·109 V·m/C.
Quan el signe d'aquesta força és positiu, això significa que les càrregues es repel·len, i quan és negatiu, que
s'atrauen.

1.1.2 Camp elèctric

El camp elèctric en un punt de l'espai és la força d'origen elèctric que experimenta la unitat de càrrega
elèctrica positiva en aquest punt. Si en aquest punt hi hagués una càrrega q, la força exercida sobre ella pel
camp elèctric E(x) seria
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Observeu que tant la força com el camp elèctric són magnituds vectorials, definides per un mòdul, una
direcció i un sentit. La unitat de camp elèctric, segons es dedueix de l'expressió 1.2, és el newton/coulomb.

El concepte de camp elèctric permet explicar "l'acció a distància" entre càrregues elèctriques sense connexió
material entre elles. Es diu que una càrrega elèctrica crea un camp elèctric a l'espai que l'envolta. Aquest
camp exerceix una força sobre una segona càrrega present en aquest espai. D'aquesta forma, es pot
interpretar la llei de Coulomb com que la càrrega q crea, a una distància r, un camp de valor
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i aquest camp exerceix una força F sobre una càrrega q' present en aquesta regió de l'espai, de valor
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que no és més que l'expressió de la llei de Coulomb.

Quan hi ha més d'una càrrega en una regió de l'espai, el camp elèctric creat per elles és la suma vectorial dels
camps creats per cadascuna de les càrregues (figura 1.1).

q

E

E

E

q

1
1

2

2

Figura 1.1  Camp elèctric creat per dues càrregues

Exemple 1.1

En els vèrtexs d'un triangle equilàter hi ha tres partícules de càrregues 2 nC, -1 nC i -1 nC. Calculeu el camp
elèctric en el punt en què es creuen les altures del triangle en funció de la longitud del costat del triangle.

La distribució de les càrregues i els camps elèctrics que originen cadascuna d'elles es representen a la
figura 1.2. A partir de l'expressió 1.3 es pot deduir que
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Figura 1.2   Camps elèctrics creats per la distribució de càrregues de l'exemple 1.1

La distància des d'un vèrtex al punt central del triangle és
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El camp elèctric total és la suma dels tres vectorsaE
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. El resultat és un vector de la mateixa direcció
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Exercici 1.1

Dues partícules de càrregues 1 C i -1 C estan situades a l’eix d’abscisses a una distància d i -d,
respectivament, de l’origen de coordenades.  Calculeu el camp elèctric al llarg de la línia que uneix ambdues
partícules.

Solució
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1.1.3 Tensió

La tensió elèctrica en un punt A respecte d'un altre punt B, també anomenada diferència de potencial entre A
i B, és el treball que cal realitzar sobre la unitat de càrrega elèctrica positiva situada a B per traslladar-la
fins a A i vèncer la força exercida sobre ella pel camp elèctric
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Aquest treball és independent del camí seguit per la càrrega per anar de B cap a A, ja que el camp elèctric és
conservatiu. La unitat de tensió és el volt  (V). Per això, també se sol utilitzar el terme voltatge per designar
la tensió elèctrica, i es representa per la lletra v. L’expressió 1.5 mostra que el camp elèctric també es pot
expressar en volts/metre, que és la forma més habitual en electrònica. Si igualem les dues expressions del
camp elèctric, resulta

1 volt = 1 newton·1 metre / 1 coulomb = 1 joule / 1 coulomb

Figura 1.3  Potencial del punt A respecte del punt B

Considerem el camp elèctric creat per una càrrega q. La diferència de potencial entre dos punts, A i B, és
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Per conveni, es pren l’origen de potencial a l’infinit. Aleshores, el potencial d’un punt A, situat a una
distància rA de la càrrega q, ve donat per
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Quan el camp elèctric és creat per una distribució de càrregues, el potencial és
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Exemple 1.2

Calculeu el potencial creat per la distribució de càrregues de l’exemple 1.1 al centre del triangle equilàter.

Si apliquem l’expressió 1.6 i tenim en compte que la distància del centre a cada vèrtex, r, és la mateixa en
els tres casos, resulta
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Exercici 1.2

Calculeu el potencial creat per la distribució de càrregues de l’exercici 1.2 al llarg de l’eix d’abscisses.

Solució:
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Observeu que es compleix la relació següent
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La tensió d’un punt respecte d'un altre s’ha d’expressar mitjançant un mòdul i un signe.

Amb freqüència s’estableix una analogia entre el camp elèctric i el camp gravitatori. En aquesta analogia la
tensió equival a l’energia que cal donar a la unitat de massa per portar-la d’un punt a un altre situat a una
altura h per sobre seu. Aquesta energia és proporcional a la diferència d’altures entre els dos punts (g·h) i
és independent del camí recorregut per la massa per anar d’un punt a un altre. De manera anàloga, la
tensió d’un punt respecte d'un altre és independent del camí recorregut per la càrrega.

1.1.4 Corrent

La intensitat del corrent elèctric que circula per un conductor és la quantitat de càrrega elèctrica que
travessa la secció del conductor per unitat de temps. És una magnitud vectorial perquè depèn del sentit del
moviment de les càrregues. Si en un increment de temps ∆t la quantitat de càrrega elèctrica que travessa la
secció del conductor és ∆q, el mòdul de la intensitat del corrent ve donat per
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En el llenguatge habitual, se sol anomenar "corrent" a la intensitat del corrent. Per conveni, s’assigna al
corrent el sentit que tindria el moviment de les càrregues positives en el conductor.

Figura 1.4  Corrent per un conductor

La unitat d’intensitat de corrent elèctric és l’amper (A). De l'expressió 1.7:

1 amper = 1 coulomb / 1 segon
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Imaginem que les càrregues elèctriques es mouen a l’interior del conductor per efecte d’un camp elèctric E,
segons s’indica a la figura 1.5. Si el conductor només tingués càrregues positives, el corrent tindria el sentit
d’esquerra a dreta, ja que la càrrega que travessaria la secció seria positiva i en el sentit d’esquerra a dreta. Si
totes les càrregues a l’interior del conductor fossin negatives, el corrent també circularia d’esquerra a dreta,
ja que, en aquest cas, el signe negatiu de la càrrega elèctrica que travessaria la secció seria compensat amb el
signe negatiu del sentit en què la travessa, ja que el camp elèctric desplaça aquestes càrregues de dreta a
esquerra. En l’estudi de circuits electrònics se sol imaginar que el corrent és constituït per càrregues positives
que es mouen des dels punts de més tensió als de menys tensió, independentment de la càrrega real que
tinguin els portadors de corrent.

Sol establir-se una analogia entre un circuit elèctric i un circuit hidràulic, segons la qual se suposa que les
molècules de líquid es mouen per la força de la gravetat. En aquesta analogia, l’equivalent al corrent elèctric
seria el cabal de líquid en un punt del circuit hidràulic (m3 de líquid que travessen una secció determinada en
un segon).

Figura 1.5   Corrent transportat per: a) càrregues positives;  b) càrregues negatives

1.1.5 Potència

Imaginem una càrrega q situada en un punt A  que té una tensió v respecte d'un punt B (figura 1.6). Això
significa que hem hagut de lliurar una energia w a la càrrega q per portar-la des de B fins a A. Quan
permetem que la càrrega q es desplaci, torna a B i retorna l’energia w. Per definició de tensió, l’energia que
retorna és w = q·v. Si en un temps dt circulen pel circuit dq càrregues, l’energia que retornen en aquest dt és
dw = dq.v. L’energia que lliura per unitat de temps el corrent en circular entre A i B s’anomena potència, p:

vi
dt

vdq

dt

dw
p ⋅=⋅== (1.8)

La unitat de potència és el watt (W) , que ve donat per

1 watt = 1 joule / 1 segon = 1 amper·1 volt
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Figura 1.6   a) Energia que retorna una càrrega. b) Potència que retorna un corrent

Hi ha dispositius electrònics que donen energia a les càrregues i així les porten a un punt de més potencial.
Aquests dispositius s’anomenen fonts o generadors. El generador no rep potència sinó que la lliura. Per això
és important definir la potència lliurada com el producte i·v on i circula des del punt de més tensió al de
menys, tal com s’indica a la figura 1.6. En un generador, la intensitat circula des del punt de menys al de més
tensió i, per tant, a l'efecte del càlcul de potència, se li assigna un signe negatiu, i dóna lloc a una potència
rebuda negativa, que cal interpretar com la potència lliurada al circuit.

En l'analogia comentada anteriorment entre un circuit elèctric i un circuit hidràulic, la bomba hidràulica
equival al generador o font, el qual eleva les molècules del líquid des del "nivell base" fins a una altura
determinada i incrementa la seva energia potencial. Aquesta energia es retorna quan les pales de la turbina
mouen el líquid (figura 1.7).
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a)                                                                             b)

Figura 1.7  Analogia entre un circuit elèctric  (a) i  un circuit hidràulic (b)

1.2  Components, dispositius i circuits

L’electrònica és la disciplina que tracta la utilització dels components i dels circuits electrònics per realitzar
funcions específiques. Un component electrònic és un ens físic que presenta determinades relacions entre les
magnituds de tensió i corrent en els seus terminals. Un circuit consisteix en la interconnexió de components,
generalment mitjançant conductors, per realitzar una funció electrònica específica. Un altre mot que trobem a
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la bibliografia tècnica, de significat similar al de component, és el de dispositiu. El significat precís d’aquests
mots és ambigu i depèn del context. En aquest text els utilitzem indistintament per referir-nos a ens físics que
realitzen funcions elementals.

Els components, dispositius i circuits són ens físics amb un comportament que sol ser complex i difícil de
representar amb exactitud mitjançant paràmetres concrets. Estudiar-los i analitzar-los amb tot el rigor,  sense
realitzar cap aproximació, seria una tasca de molta dificultat i, en molts casos, de poca utilitat. Per això, és
essencial que aproximem els dispositius i circuits mitjançant models simples, de tractament matemàtic fàcil,
que permetin obtenir uns resultats raonablement propers als reals. Aquestes aproximacions elementals les
anomenem elements ideals, tenen un comportament que es descriu per una funció matemàtica i no tenen
existència real. Els components i dispositius reals s’aproximen, doncs, per un o diversos elements ideals, i
amb ells s’analitzen els circuits electrònics.

La interconnexió de components per constituir un circuit es realitza normalment mitjançant conductors
(figura 1.8). El conductor real sol ser un fil metàl·lic de diàmetre i longitud determinats. L’element de circuit
que utilitzem per modelar aquest conductor és un "conductor ideal" que manté la mateixa tensió a tots els
seus punts, independentment del corrent que el travessa. Encara que en el conductor real la tensió varia
lleugerament al llarg del seu recorregut quan hi circula corrent, l’aproximació del conductor ideal sol ser
raonablement precisa per a la gran majoria dels casos.

Figura 1.8  Interconnexió de dispositius per formar un circuit.  Tots els punts d’un mateix
conductor se suposen amb la mateixa  tensió

Un altre element d’interconnexió és l’interruptor (figura 1.9), que es modela per un interruptor ideal. Té dos
estats: obert i tancat (en anglès, off i on respectivament). Quan és obert, equival a l'absència d’un camí
conductor entre els seus dos terminals i no hi circula corrent encara que s’apliqui als terminals una diferència
de potencial (se suposa que el buit impedeix el pas de corrent). Quan l’interruptor és tancat equival a la
presència d’un camí conductor entre els seus terminals i es diu que hi ha un curtcircuit entre ells.

Aquest comportament es pot descriure mitjançant un gràfic anomenat característica i-v.  Una característica i-
v és la representació, en uns eixos cartesians, de la funció i(v): el corrent que circula per cada tensió aplicada
entre terminals del dispositiu. Quan l’interruptor és obert, el corrent és nul sigui quina sigui la tensió
aplicada, i la seva característica i-v és l’eix d’abscisses (figura 1.9a). Quan l’interruptor és tancat, la tensió
entre terminals és nul·la (la tensió entre els extrems d’un conductor ideal és nul·la) sigui quin sigui el corrent
per l’interruptor (figura 1.9b).

Altres components electrònics fonamentals són els generadors o fonts de tensió i de corrent. Aquestes fonts
s’utilitzen en els circuits electrònics o per subministrar energia elèctrica al circuit, o per generar un senyal
(vegeu l'apartat 1.3), o bé per modelar algun dispositiu que lliuri un senyal o energia al circuit que s’analitza.
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Les piles comercials, les fonts d’alimentació dels equips electrònics i els generadors de funcions són alguns
exemples d’aquestes fonts.

Figura 1.9  Interruptor ideal: a) obert. b) tancat

En l’anàlisi de circuits, els generadors de corrent elèctric s’aproximen per dos tipus de fonts ideals: les fonts
independents de tensió i de corrent. Una font independent de tensió ideal és un element de circuit que manté
entre els seus terminals una tensió determinada independentment del corrent que la travessa. El seu símbol i
la seva característica i-v es representen a la figura 1.10. Observeu que quan el valor de la seva tensió és
constant s’utilitza un símbol diferent.

Figura 1.10  Font independent de tensió ideal. Cas general: a) símbol; b) tensió en funció del temps; c)
característica corrent-tensió del generador en un instant t. Font de tensió constant: d) símbol; e)
dependència de la tensió amb el temps; f) característica corrent-tensió

Una font independent de corrent ideal és un dispositiu electrònic que manté una determinada intensitat de
corrent a través dels seus terminals, independentment del valor de la tensió entre ells. El seu símbol i la seva
característica i-v es presenten a la figura 1.11.
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Figura 1.11  Font independent de corrent ideal. Cas general: a) símbol; b) variació del corrent amb el
temps; c) característica corrent-tensió a l’instant t. Font de corrent constant: d) símbol; e) corrent en funció
del temps; f) característica corrent-tensió

1.3 Senyals

Un senyal és una magnitud física amb un valor o variació que conté informació. Els circuits electrònics
processen senyals, els quals s’expressen normalment mitjançant una tensió o un corrent que pot variar amb el
temps. Sovint s’anomena generador de senyal a una font independent de tensió o de corrent. La representació
gràfica d’un senyal se sol anomenar forma d’ona. Els senyals reals poden ser molt complexos, i per això se
sol recórrer a uns pocs senyals simples, descrits mitjançant funcions senzilles, que permeten aproximar els
senyals reals, ja sigui cadascun per separat o bé mitjançant una combinació d’ells. En aquest apartat es
descriuen alguns senyals bàsics, com l’esglaó, l’exponencial i el sinusoïdal, i d'altres que s’obtenen a partir
d’aquests, com el pols, la rampa, etc.

1.3.1 Senyal esglaó

El  senyal esglaó és descrit per la funció

)()( 0ttuAtv −⋅= (1.9)

on u(t) és la funció esglaó unitat i to el desplaçament temporal. Per t menor que to la funció val 0 i per a t
més gran o igual a to val 1. La representació gràfica de v(t) es mostra a la figura 1.12a. S’anomena amplitud
de l’esglaó la constant A. Una forma pràctica de generar un esglaó consisteix a activar un interruptor, com
s’indica, per exemple, a la figura 1.12b. L’esglaó sol utilitzar-se per fixar l’inici d’altres senyals.

Si combinem dues funcions esglaó podem obtenir un senyal molt útil en electrònica: un pols  (figura 1.13).
El seu valor és 0 excepte per a t1 ≤ t ≤ t2; aleshores el seu valor és A. S’anomena durada del pols l’interval (t2
- t1), i amplària el valor de A. Matemàticament, aquesta funció es pot expressar mitjançant

                                          )()()( 21 ttuAttuAtv −⋅−−⋅= (1.10)
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Figura 1.12   a) Funció esglaó. b) Generació d’un esglaó amb un interruptor

Figura 1.13  Funció pols

Quan un pols es repeteix en el temps, la forma d’ona que en resulta s’anomena tren de polsos.

Un altre senyal que es pot obtenir a través de la funció esglaó és la rampa. Aquesta forma d’ona (figura 1.14)
és constituïda per dos segments: per a t<to, el seu valor és nul; a partir de to creix linealment amb el temps
amb un pendent B.  La seva equació matemàtica és

                                            )()()()( ooo ttBttuttrBtv −⋅−=−⋅= (1.11)

Figura 1.14   Funció rampa
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Observeu que la rampa s’obté multiplicant una recta per un esglaó. També es pot obtenir integrant la funció
esglaó

ττ dtuBttrB
t

oo ⋅−⋅=−⋅ ∫ ∞−
)()(  (1.12)

Si combinem rampes i esglaons podem obtenir senyals triangulars i en dent de serra, com les representades
a la figura 1.15.

Figura 1.15  a) Senyal triangular.  b) Senyal en dent de serra

1.3.2  Senyal exponencial

El senyal exponencial ve donat per l’equació

τ/)()( tetAutv −⋅= (1.13)

El paràmetre A és el valor inicial de l’exponencial (quan t = 0). El paràmetre τ s’anomena constant de temps,
té unitats de temps i determina la rapidesa amb què la funció tendeix a zero. La seva representació gràfica es
mostra a la figura 1.16.

Figura 1.16   a) Senyal exponencial. b) Efecte del paràmetre τ sobre el senyal

El senyal exponencial té unes propietats que convé recordar. El valor de la funció després de transcórrer un
temps igual a la constant de temps és el 37% del valor inicial.  Després de tres constants de temps, el valor és
el 5% de l’inicial, i després de 5 és menor que l’1% del valor inicial. Segons la precisió que exigeixi el tipus
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d’aplicació se suposa que l’exponencial assoleix el valor 0 després de tres o cinc constants de temps. Una
altra propietat és que la recta tangent a l’exponencial a t = 0 talla l’eix d’abscisses a t = τ (figura 1.17)

Figura 1.17  Decaïment del senyal exponencial amb el temps

1.3.3  Senyal sinusoïdal

Una sinusoide és un senyal que respon a una de les equacions següents

)(sin)( ϕω += tAtv  (1.14.a)

)(cos)( ϕω += tAtv (1.14.b)

on A és l'amplària o valor de pic de la sinusoide, ω la pulsació o freqüència angular i ϕ l'angle de fase.
L’angle de fase es mesura en graus o en radiants, i la pulsació en graus per segon o radiants per segon.
Recordeu que la funció cosinus no és més que la funció sinus desfasada 90 graus.

La sinusoide és una funció periòdica; això significa que un valor determinat es repeteix de forma cíclica cada
T segons (figura 1.18)

)()( tvnTtv =+ (1.15)

per a qualsevol valor enter de n. La constant T s’anomena període de la funció i, per tant, de la sinusoide, i es
mesura en segons. La seva inversa s’anomena freqüència, es representa per f i és el nombre de períodes o
cicles que es donen en un segon. El seu valor ve donat en cicles per segon o hertzs (Hz, en honor del científic
Hertz). La variable ω, que apareix a 1.14, s’anomena pulsació de la sinusoide i es relaciona amb la
freqüència a través de l’expressió 1.16. No és més que la freqüència expressada de forma angular, i la seva
unitat és el radiant per segon (rad/s).

T
f

ππω 2
2 == (1.16)
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Figura 1.18  Representació gràfica d’una sinusoide

Se sol definir per als senyals un valor mitjà i un valor eficaç en un interval de temps. En els senyals
periòdics, aquest interval de temps és un període del senyal. El valor mitjà és l’àrea tancada entre la funció i
l’eix d’abscisses durant l’interval T, dividida per T. Matemàticament s’expressa per

∫ ⋅=
T

m dttv
T

V
0

)(
1

(1.17)

Òbviament, el valor mitjà d’una sinusoide és zero, ja que l’àrea tancada pels semicicles positius és igual a
l’àrea tancada pels semicicles negatius (figura 1.19a). Per la forma d’ona representada a la figura 1.19b, el
seu valor mitjà és

π
π A

dtt
T

A
T

V
T

m
22

sen
2/

1 2/

0
=⋅





= ∫  (1.18)

Figura 1.19. Valor mitjà: a) per a una sinusoide és nul.  b) per a una sinusoide rectificada el seu
valor és 2A/π

El valor eficaç d’un senyal (anomenat en anglès r.m.s, inicials de root mean square) és un valor de tensió o
corrent que és relacionat amb la potència que transporta el senyal i ve donat per
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dttv
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T

ef ⋅= ∫0
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1
(1.19)

Quan el senyal v(t) és una sinusoide, en aplicar l’expressió (1.19) resulta que el seu valor eficaç és

2

A
Vef = (1.20)

Així, per exemple, la sinusoide de 220 V eficaços de la xarxa elèctrica domèstica correspon a una sinusoide

de 311 V d’amplitud (220 2  V).

Exemple 1.3

Calculeu els valors mitjà i eficaç del senyal quadrat representat a la figura 1.20.

Figura 1.20  Senyal quadrat

El valor mitjà d’aquest senyal és zero, ja que l’àrea tancada pel primer semicicle és igual i de signe contrari
a la tancada pel segon semicicle.

El valor eficaç és A, ja que si apliquem 1.19,

AdtAdtA
T

V
T T

T
ef =+= ∫ ∫

2/

0 2/

22 )(
1

Exercici 1.3

Calculeu els valors mitjà i eficaç del senyal triangular de la figura 1.15a.

Solució:
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3

2
A

V

A
V

ef

m

=

=

on A és l’amplitud de pic del senyal triangular

   ♦   

En enginyeria s’acostuma a treballar en el "pla complex". La fórmula d’Euler permet expressar

)(sin )cos()( ϕωϕωϕω +++=+ tjte tj (1.21)

i per tant
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 (1.22)

on l’operador Im significa part imaginària i Re part real. A la vista d’aquesta propietat, se sol treballar amb
magnituds complexes, per simplificar els càlculs de circuits amb senyals sinusoïdals, i al final es pren la part
real o la part imaginària del resultat.

1.4 Lleis de Kirchhoff

Quan s’interconnecten diversos components per formar un circuit, es compleixen un conjunt de relacions
entre els corrents i les tensions del circuit anomenades lleis de Kirchhoff. En un circuit, s’anomena nus el
punt d’interconnexió de dos o més components i malla a tot camí tancat que contingui dos o més nusos. Les
lleis que ha de complir tot circuit són: la llei de Kirchhoff de corrents, també anomenada llei de nusos, i la
llei de Kirchhoff de tensions, o llei de malles.

La llei de Kirchhoff de corrents estableix que la suma dels corrents que entren en un nus ha de ser igual a la
suma dels corrents que en surten, és a dir, la suma algebraica dels corrents en un nus ha de ser nul·la.  Si no
es compleix aquesta llei, es podria donar una acumulació infinita de càrregues en algun nus del circuit, i un
altre nus hauria d’actuar com una font infinita de càrregues elèctriques. L’aplicació d’aquesta llei, per
exemple, al nus 2 de la figura 1.21 estableix

DCB iii +=

La llei de Kirchhoff de tensions estableix que la suma algebraica de les diferències de tensió al llarg de
qualsevol malla del circuit, recorreguda en un mateix sentit, ha de ser nul·la. La justificació física d’aquesta
llei es deu al fet que la diferència de potencial entre dos punts del circuit és independent del camí recorregut
per anar d’un punt a l’altre.

Atès que a priori no es coneixen els signes de les diferències de tensió entre els terminals de cada component
(ni els sentits dels corrents), s’assigna arbitràriament un signe a cadascun, tal com s’indica a la figura 1.21.
En recórrer la malla en un determinat sentit, si es va d’una marca "-" a una marca "+" s’assigna un signe
positiu a aquesta diferència de tensió i es diu que es tracta d’una "pujada" de tensió. Si, per  contra, es va des
de "+" a "-" es diu que hi ha una "caiguda" de tensió i se li assigna un signe negatiu. Així, per exemple, per a
la malla a del circuit anterior,
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( ) ( ) ( ) 0=−+−++ CBA vvv

Figura 1.21   Circuit format per la interconnexió dels components A,B,C i D.  El circuit conté els nusos 1,2 i
3, i les malles a i b

La tensió és una magnitud que es defineix entre dos punts, com l’altura en el camp gravitatori. Per això, és
convenient marcar el potencial d’un punt com a potencial de referència i expressar les tensions de la resta de
punts com a diferències respecte del potencial del punt de referència. El punt seleccionat s’anomena massa i
s’identifica amb un dels símbols indicats a la figura 1.22a. Per simplificar el dibuix del circuit, "es
connecten" a massa tots els punts que són a la tensió de referència i se suposa que tots estan units entre si a
través del conductor de "massa", que no s’acostuma a dibuixar (figura 1.22b).

A

B

C D

a) b)

Figura 1.22  a) Símbols emprats per al terminal de massa. b) Esquema de circuit en què s’indiquen els punts
connectats a massa  (tots aquests punts són interconnectats)

1.5  Símbols i unitats

A la taula 1.1 s’indiquen les magnituds físiques més emprades en electrònica i s’hi inclouen els seus símbols
i les seves unitats. Aquestes magnituds es refereixen al sistema internacional d’unitats basat en el metre (m)
com a unitat de longitud, en el quilogram (kg) com a unitat de massa, i en el segon (s) com a unitat de temps.
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Els valors numèrics que s’utilitzen en enginyeria electrònica solen ocupar diversos ordres de magnitud. Per
això se solen utilitzar prefixos decimals que s’anteposen a la unitat i indiquen la potència de deu per la qual
cal multiplicar la unitat. A la taula 1.2 s’indiquen els prefixos decimals més usuals. Observeu que
corresponen a exponents múltiples de tres. Així, per exemple: 5·10-3 A = 5 mA, i es llegeix 5 mil·liamperes;
10·109 Hz  = 10 GHz,  i  es llegeix 10 gigahertzs.

Taula 1.1  Magnituds elèctriques. Símbols i unitats

Magnitud Símbol Unitat Símbol de la unitat
Càrrega q coulomb C
Camp elèctric E volt per metre V/m
Tensió v volt V
Corrent i ampere A
Energia w joule J
Potència p watt W
Temps t segon s
Freqüència f hertz Hz
Pulsació o freqüència angular ω radiant per segon rad/s
Angle de fase ϕ radiant o grau rad o o

Resistència R ohm Ω
Impedància Z ohm Ω
Conductància G siemens Ω-1 o S
Admitància Y siemens Ω-1 o S
Capacitat C farad F
Inductància L henri H
Flux magnètic φ weber Wb
Inducció magnètica B tesla T

Taula 1.2 Prefixos decimals més usuals

Prefix Multiplicador Símbol del prefix
exa 1018 E
peta 1015 P
tera 1012  T
giga 109 G
mega 106 M
quilo 103 k
mil·li 10-3 m
micro 10-6 µ
nano 10-9 n
pico 10-12 p
femto 10-15 f
atto 10-18 a
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Qüestions

C1.1 Raoneu que no existeix camp elèctric en un punt de l’espai on el potencial sigui nul.

C1.2 Enuncieu la diferència qualitativa entre la llei de Coulomb i la llei de gravitació de Newton.

C1.3 Dibuixeu les línies de força corresponents a dues càrregues, q1 i q2,separades una distància d, per als
dos casos possibles de càrregues amb igual o diferent signe.

C1.4 Definiu els conceptes d'intensitat de corrent (i), tensió elèctrica (v) i potència elèctrica (P), a partir
dels conceptes de càrrega elèctrica (q) i treball elèctric (w).

C1.5 Quan es produeix un corrent elèctric per l’acció d’un camp elèctric donat sobre les càrregues
elèctriques mòbils en el si d’un material, el sentit del corrent (i) és el mateix que el del camp (E) que
la genera. Raoneu aquest efecte a partir del moviment de les càrregues i a partir de la potència
dissipada en el material.

C1.6 Per què a les potències elèctriques absorbides per les càrregues i per les fonts s’hi associen signes
oposats? Quina es considera positiva?

C1.7 Raoneu la validesa de comparar el corrent elèctric amb la conducció de fluids en un sistema de
canonades. Quines variables són anàlogues a la tensió i al corrent elèctric en el sistema de
canonades?

C1.8 Definiu què significa dir que dos punts A i B d’un mateix circuit elèctric es troben curtcircuitats.
Ídem per al cas que siguin en circuit obert.

C1.9 Quin és el model més adequat per a la xarxa elèctrica domèstica, una font de tensió, o de corrent?

C1.10 Doneu cinc exemples de senyals periòdics, no necessàriament elèctrics, i altres cinc no periòdics,
que siguin comuns a la vida diària.

C1.11 Té sentit dir que la tensió en un node és 3 volts? Raoneu la resposta.

C1.12 Quines de les configuracions següents violen alguna de les lleis de Kirchhoff: a) Una font de corrent
ideal en circuit obert. b) Una font de corrent ideal en curtcircuit. c) Una font de tensió ideal en
circuit obert. d) Una font de tensió ideal en curtcircuit.

Problemes

P1.1 Dues càrregues de 2C i -3C es troben sobre un pla a les coordenades (-3 mm, 0) i (3 mm, 0),
respectivament. Determineu el punt en el qual el camp s’anul·la. Determineu el potencial en aquest
punt respecte de l’infinit.

P1.2 El camp elèctric creat per una càrrega puntual a una certa distància és de 30 N/C, i el potencial
d’aquest punt respecte de l’infinit és de 240 volts. Es demana: a) Calculeu el valor de la càrrega. b)
Calculeu la distància a què es troba el punt indicat de la càrrega.
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P1.3 Dues càrregues elèctriques positives de 10-8 C estan situades una a l’origen d’un sistema de
coordenades cartesià pla i l’altra en un punt (20 cm, 0). Calculeu: a)  El camp i el potencial respecte
de l’infinit en el punt A (10 cm, 0). b)  El camp i el potencial respecte de l’infinit en el punt B
(10 cm, 10 cm). c)  El treball necessari per portar una càrrega de 10-12 C des de B fins a A.

P1.4 Utilitzeu els prefixos decimals adequats, per simplificar els valors numèrics següents amb el resultat
més compacte possible. a) 0,00035 km. b) 487.000⋅104 nm/s. c) 391⋅108 nF. d) 0,05⋅10-3 ms. e)
0,082⋅10-15 N/C

P1.5 Indiqueu quina és la trajectòria correcta per a un electró que entra a una velocitat Vo a l’espai
comprès entre les plaques del condensador de la figura. Suposeu un valor de Va positiu. Quina seria
la trajectòria amb Va negatiu?

P1.6 Quina potència mecànica màxima pot subministrar un motor de corrent continu connectat a una pila
de 9 volts, si el corrent màxim que admet és 0,5 A? Raoneu per què mai no es pot assolir aquest
màxim.

P1.7 Expresseu matemàticament el senyal v(t) de la figura P1.7 a partir de senyals constants, rampa i
esglaó.

P1.8 Calculeu els valors mitjà i eficaç del senyal anterior entre els temps 0 i 8

Figura P1.9

P1.9 Calculeu els valors mitjà i eficaç dels senyals de la figura P1.9.
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P1.10 Els gràfics que segueixen mostren les tensions i els corrents, ambdós sinusoïdals, a l’element A de la
figura, per a dos possibles casos: 1) Tensió en fase. 2)  Tensió en quadratura.  Calculeu, per
cadascun dels casos: a) La potència instantània p(t) dissipada en A. b) La potència mitjana dissipada
en A. c) L’energia dissipada en A durant un període.

i

Io

-Io

t

v

Vo

-Vo

v

t

Vo

-Vo

Caso  1 Caso 2

i +      v       -
A

t

aaa a

a

Figura P1.10

P1.11 Dibuixeu els senyals següents.  a) x(t) = u (t - 10) b) x(t) = u (t -2)·sin (t)

     c) x(t) = cos (2πt + π/3) d) x(t) = 10-5 e -40 t

P1.12 Indiqueu per a cada circuit de la figura P1.12 si és possible i, si no ho és, expliqueu per què.

P1.13 Determineu el nombre de nodes i malles dels  circuits de la figura P1.13.

P1.14 Assigneu una diferència de potencial i un corrent a cadascun dels elements del circuit de la figura
P1.14. Escriviu totes les equacions de nusos, i de malles.

V1 I1 V1 I1
V1

V2

V1 V2

I1 V1
V1

I1 I1 I2 I1 I2

a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Figura P1.12

a) b) c) d)

Figura P1.13

Cas 1 Cas 2
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P1.15 Calculeu la tensió Vab en el circuit de la figura P1.15. Apliqueu la llei de Kirchhoff que
correspongui.

R1 R2

R3 R4

R5
Vo

+

5 V

+   2 V   -
a

b

+

-

V ab

Figura P1.14 Figura P1.15

P1.16 Per al circuit de la figura se sap que Va = 2 V. a) Calculeu la tensió entre el node 1 i el de referència.
b) Si V12 val 1,5 V, determineu la tensió entre el node 2 i el de referència. c) Si  Ia=10A, Ib=20A,
Ie= - 5A , trobeu Ic, Id.

a

b

c

d e

C

+   V12   -
I

I

Va

I

I
I

B

D1 2

Figura P1.16

P1.17 Dibuixeu els senyals vx i ix que es generen en els circuits següents en funció del temps t.

i
t u(t-1) u(t) t u(t) u(t-2)3 cos wt

2 cos wt

3
+

-
v

+

+

o

o

x

x

Figura P1.17
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