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Capítol 6  El díode. Circuits amb díodes

6.1  El díode. Conceptes bàsics

El díode és un dispositiu de dos terminals amb un comportament no lineal: deixa passar corrent en un sentit i
el bloqueja en sentit contrari. Aquest caràcter no lineal fa que els circuits que contenen díodes no siguin
lineals, de manera que no es poden analitzar amb el mètode de superposició, ni reduir a equivalents de
Thévenin ni de Norton.

El comportament del díode pot ser aproximat per un element de circuit anomenat díode ideal, per bé que
algunes aplicacions requereixen l’ús de models més complexos. En els apartats següents es presenten el
díode ideal i alguns models que s’aproximen millor al comportament dels díodes fabricats amb
semiconductors. També es presenta el model de díode que utilitza el programa de simulació de circuits per
ordinador SPICE.

6.1.1  El díode ideal

El díode ideal és un element de circuit de dos terminals amb un símbol circuital i una característica corrent-
tensió que es representen a la figura 6.1. Un dels terminals s'anomena ànode i l’altre càtode. Quan el díode
condueix, el corrent circula en el sentit d’ànode a càtode, sense caiguda de tensió entre els dos terminals.
Aleshores es diu que és polaritzat en directa i equival a un curtcircuit. Quan l’ànode és negatiu respecte del
càtode, el díode bloqueja el corrent i equival a un circuit obert. Es diu, en aquest cas, que el díode és
polaritzat en inversa.
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Figura 6.1  a) Símbol circuital del díode ideal. b) Característica  i-v

Exemple 6.1

En el circuit de la figura 6.2a  el senyal vg té la forma indicada a 6.2b. Trobeu la tensió vo.
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Figura 6.2  a) Circuit rectificador de mitja ona . b) Senyal aplicat al circuit. c) Circuit
equivalent per als semicicles positius. d) Ídem per als negatius

En els intervals de temps 0 - t1 i t2- t3 la tensió del generador vg és positiva. Aquesta tensió tendeix a
impulsar un corrent a través del díode en sentit ànode a càtode. En aquest cas, el díode es comporta com un
curtcircuit i vg s’aplica totalment als borns de la resistència, de manera que vo és vg.

Per contra, entre t1 i t2 la tensió vg és negativa i tendeix a impulsar un corrent pel díode en sentit càtode a
ànode. El díode és polaritzat inversament i es comporta en aquest cas com un circuit obert. Ja que el corrent
a la malla és nul, la tensió de sortida, que és la caiguda a la resistència, també ho és. Així doncs, entre t1 i
t2, vo = 0.

Aquests resultats es presenten a la figura 6.3. Es diu que el díode permet el "pas" dels semicicles positius, i
bloqueja els negatius. Aquest comportament s'anomena efecte rectificador i serà analitzat amb més
profunditat a l’apartat 6.3.1
.

Figura 6.3  Forma d’ona de sortida del circuit de la figura 6.2

Exercici 6.1

Trobeu la forma d’ona de la tensió vo en el circuit de la figura 6.4a, on la forma d’ona de vg és la indicada a
la figura 6.2b. Suposeu que el díode es comporta segons el model de díode ideal.



6.  El díode. Circuits amb  díodes 159

Figura 6.4  a) Circuit de l’exercici 6.1. b) Forma d’ona de sortida

Solució: La forma d’ona és la representada a la figura 6.4b.

6.1.2  El díode real

Pràcticament tots els díodes que s’utilitzen actualment en circuits electrònics són fabricats amb
semiconductors. Consisteixen en la "unió" d’un semiconductor P i un semiconductor N (díode d’unió PN).
Els semiconductors contenen càrregues mòbils positives i negatives. Un semiconductor P és un
semiconductor que té més càrregues mòbils positives que negatives, mentre que el N té més càrregues
negatives que positives. Quan s’aplica una tensió positiva al P respecte al N circula un corrent de valor
elevat en el sentit de P a N, mentre que quan la polaritat de la tensió s’inverteix, el corrent canvia de sentit i
és quasi nul. El semiconductor P constitueix l’ànode del díode i el N el càtode. Al capítol 10 es fa una breu
introducció a l’explicació física d’aquest fenomen.

Figura 6.5  a)  Estructura física del díode d’unió PN. b) Símbol del díode real. c) Circuit equivalent
d) Característica corrent-tensió en contínua (font  dependent). e) Dependència de CD amb la tensió
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Els díodes fabricats amb semiconductors es comporten d’acord amb el model de la figura 6.5c, en el qual la
font  dependent Id és funció de la tensió aplicada vD segons una corba del tipus indicat a la figura 6.5d, i el
valor del condensador CD també depèn de vD (figura 6.5e). Aquest díode, que s'anomena díode real,
presenta, per tant, algunes diferències significatives respecte al comportament del díode ideal: inclou una
capacitat CD. En polarització directa la caiguda de tensió entre els seus terminals no és nul·la (sol ser una
mica més petita que 1 V per als díodes de silici). Quan la polarització inversa supera el valor Vz el díode
deixa de bloquejar el corrent i permet el pas d’un corrent elevat. Aleshores es diu que el díode opera a la
regió de ruptura, i Vz s‘anomena tensió de ruptura . Observeu que Vz sempre té un valor negatiu.

Malgrat les diferències indicades entre el díode real i el díode ideal, en moltes aplicacions el díode ideal
aproxima acceptablement el comportament del díode real. Aquest sol ser el cas quan els efectes capacitius no
són significatius (cas de senyals lents) i quan no opera a la regió de ruptura. Malgrat això, si el díode treballa
amb senyals ràpids o si opera a la regió de ruptura, el díode ideal no és adequat per modelar el
comportament real del díode.

Figura 6.6  Formes d’ona de vo de l’exemple 6.2: casos b i c

Exemple 6.2

Calculeu aproximadament la forma d’ona de sortida del circuit de la figura 6.2a si:

a)  l’amplitud de l’ona triangular és A = 100 V, i la tensió de ruptura és Vz = -300 V.
b)  A = 2 V, i  Vz = -300 V
c)  A = 100 V i Vz = -50 V

Suposeu que quan el díode és polaritzat en directa la caiguda màxima de tensió entre els seus terminals és
d'1 V, i que en inversa i abans de la ruptura el corrent és inferior a 1 nA. Suposeu també que el senyal és
lent, de manera que l’efecte de CD és negligible, tal com justificarem en els propers apartats. Suposeu R = 10
kΩ.
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a) En els semicicles positius el díode presenta una certa caiguda de tensió entre els seus terminals. Aquesta
caiguda és màxima quan vg = 100 V i és de l’ordre d'1 V, per això a R cauen uns 99 V. En aquest cas, la
caiguda de tensió en el díode és poc significativa, per això en els semicicles positius l’aproximació del díode
ideal és correcta. En els semicicles negatius el corrent que deixa passar el díode és molt petit, per això la
caiguda a la resistència R és negligible i l’aproximació del díode ideal és correcta. La corba de sortida
coincideix bàsicament amb la representada a la figura 6.3, amb A = 100 V.

b) En aquest cas, el comportament del circuit és idèntic al del cas anterior, però quan vg és 2 V la caiguda
al díode és propera a 1 V, per això el resultat del model ideal dóna un error de quasi el 100 % (vegeu la
figura 6.6a).

c) En els semicicles positius el circuit es comporta com en el cas a. En els semicicles negatius, i quan el
valor de vg és encara petit, la caiguda en R és negligible, per això tota la tensió vg s’aplica entre els
terminals del díode. Quan vg assoleix el valor de -50 V, el díode entra en ruptura, deixa passar un corrent
elevat i manté entre els seus terminals una tensió propera a -50 V. Per això el senyal de sortida pren la
forma de la figura 6.6b. En aquest cas, el model del díode ideal dóna resultats falsos.

L’anàlisi d’aquests circuits es presenta amb més detall a l’apartat 6.2.

Exercici 6.2

Repetiu l’exercici 6.1 però amb el model de díode i les condicions del senyal descrites a l’exemple 6.2.
Preneu Vr = A/2.

Figura 6.7  Formes d’ona de sortida de l’exercici 6.2: casos b i c

Solució:

En el cas a, la forma d’ona del senyal de sortida coincideix amb la representada a la figura 6.4b, amb
A = 100 V i Vr = 50 V. Les formes d’ona del senyal de sortida per als casos b i c es representen a la figura
6.7 .  En el cas b,  la tensió en el díode en directa se suposa una mica inferior a 1 V.
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6.2  El díode en contínua i en baixa freqüència

Quan el circuit que conté el díode treballa amb "senyals lents",  la capacitat CD es pot ignorar. En efecte, atès
que el corrent per un condensador és

dt

dv
CiC =

quan la tensió en borns del díode varia lentament, el corrent per CD és molt petit i, si és molt inferior als
corrents significatius del circuit, es pot eliminar el condensador CD del model del díode. Aquesta
aproximació és exacta en contínua, ja que aleshores la derivada de la tensió és nul·la i no circula corrent pel
condensador. A mesura que augmenta la "rapidesa" del senyal, la seva derivada respecte del temps augmenta
i fa incrementar el corrent pel condensador, fins que arriba un moment en què és tan important o més que la
de la font dependent, i aleshores es comet un error important en eliminar CD. Quan es pot eliminar CD es diu
que el díode opera en mode estàtic.

Quan els díodes treballen amb senyals lents presenten dos modes d’utilització: la utilització com a díode
rectificador o com a díode zener. En el primer cas, el díode condueix en directa i bloqueja el corrent en
inversa. És a dir, se suposa que VZ pren un valor tan negatiu que mai no s’assoleix. En el segon, el díode
opera en una regió de ruptura. És a dir, el marge de tensions que s’aplica al díode conté VZ. En els apartats
següents es descriuen la modelització del díode i les principals aplicacions en aquests dos modes d’operació
del díode.

6.3  El díode rectificador

En aquest apartat s’expliquen els dos models que s’utilitzen per al díode rectificador, el model exponencial i
el model de trams lineals. A continuació, les tècniques utilitzades per analitzar circuits amb díodes i
finalment les aplicacions principals del díode rectificador.

6.3.1  Modelització del díode rectificador

La característica Id versus VD del díode real (vegeu la figura 6.5d), si considerem que VZ pren un valor tan
negatiu que mai no s’assoleix, es pot aproximar de forma analítica, que s’anomena model exponencial del
díode, o per una forma gràfica, mitjançant dos trams rectes, que s’anomena model de trams lineals.

a) Model exponencial del díode

Una forma d’aproximar la característica corrent-tensió del díode és mitjançant l’equació

)1( / −= TD Vv
sd eII η (6.1)

que és coneguda amb el nom d’equació del díode. El paràmetre Is s’anomena corrent invers de saturació  del
díode, que sol prendre un valor molt petit (de l’ordre de 10-14 A per a díodes de silici), η és el factor
d’idealitat, que normalment val la unitat,  i VT s’anomena tensió tèrmica i el seu valor és

q

KT
VT = (6.2)
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on K és la constant de Boltzmann, T la temperatura d’operació del díode en Kelvin i q la càrrega de l’electró.
A temperatura ambient (T ≅  300 K) VT pren un valor d’uns 25 mV.

vD

d
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Figura 6.8  Característica corrent-tensió del díode exponencial

Exemple 6.3

Sigui un díode de silici amb un corrent invers de saturació de 10-14 A. Representeu la característica i(v) si vD
varia entre 0 i 0,75 V.

a) Utilitzeu una escala lineal tant per al corrent com per a la tensió.
b) Utilitzeu una escala logarítmica per al corrent i lineal per a la tensió.

Figura 6.9  a) Característica lineal i(v). b) Característica logarítmica

Del resultat de l’exemple 6.3 es desprèn una característica important del díode: només condueix corrents
significatius quan la tensió aplicada als seus terminals és més gran o igual que una tensió mínima
anomenada tensió llindar del díode Vγ. Per als díodes de silici aquesta tensió llindar se sol prendre de
l’ordre de 0,7 V per a corrents de l’ordre de mil·liampers (mA).

Exercici 6.3

La tensió llindar d’un díode de germani és de 0,2 V i la d’un d’arseniur de gal·li és d'1,1 V. Estimeu el valor
del corrent invers de saturació de cadascun d’ells. Preneu el llindar de conducció a Id = 15 mA.
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Solució:       Per al díode de Ge:  Is=  5·10-6A .   Per al de AsGa:   Is=  1·10-21A.

Quan s’utilitza el model exponencial del díode cal emprar l’equació 6.1 per analitzar el circuit. Es pot
negligir el terme -1 si la tensió vD és més gran de 100 mV.  Aquesta relació sol portar a equacions
transcendents que requereixen mètodes numèrics de càlcul per trobar la solució.

Exemple 6.4

Calculeu la tensió de sortida vo en el circuit de la figura 6.2a quan vg val 10 V. Utilitzeu el model
exponencial del díode amb Is = 10-14 A  i  R = 1 kΩ.

L’equació de Kirchhoff per a la malla s’ha de resoldre junt amb l’equació del díode

T

D

V

v

s

Dg

eIi

iRvv

≅

+=

resulta
TD Vv

sDg eRIvv /+=

En aquesta equació és impossible aïllar vD ja que és una equació transcendent. Per resoldre-la es pot
utilitzar un mètode d’assaig-error. S’escriu l’equació anterior de la forma

TD Vv
sgD eRIvv /−= (6.3)

i s’assaja si un valor vDi  és la solució. Per fer-ho s’utilitza aquest valor en el càlcul del segon membre de la
igualtat anterior. Si és la solució, el valor que s’obtindria seria precisament vDi, que és el que estableix el
primer membre de la igualtat. Si el valor assajat resulta no ser solució es prova amb un altre valor. Es
poden establir diferents estratègies per escollir els valors de prova per tal de convergir ràpidament a la
solució. A la taula següent es mostra una estratègia possible:

vDi 2n membre 6.3 vDi 2n membre 6.3
0 10 0,719 -19,1
1 -2,3·106 0,703 -1,67
0,5 9,99 0,695 -1,84
0,75 -96 0,691 -0,09
0,625 9,28 0,689 0,686
0,687 1,23 0,688 1,05

S’inicien els assajos amb els valors 0 V i 1 V, atès que la tensió llindar en els díodes de silici sol ser una
mica inferior a 1 V. El primer valor assajat demostra que la solució ha de ser més gran que zero. El segon,
que ha de ser menor que u. A partir d’aquest moment s’assagen valors situats a la meitat de l’interval on
s’ha de trobar la solució. Els dos últims valors mostren que la solució s’ha de trobar entre 0,688 i 0,689 V.
Es pot acceptar com a solució de l’equació transcendent el valor de 0,689 V.

Per tant, la tensió vo per a vg = 10 V és
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Vvvv dgo  311,9689,010 =−=−=
Cal indicar que hi ha mètodes més ràpids per resoldre aquesta equació transcendent. Malgrat tot, no per
això deixen de ser mètodes poc pràctics.

Exercici 6.4

Calculeu la tensió de sortida del circuit de la figura 6.4a, quan vg = 10 V, Vr = 4,1 V, R = 1 kΩ i Is = 2·10-13 A.

Solució: La tensió de sortida és vo = 4,7 V

b) Model del díode per trams lineals

Com hem pogut veure, el model exponencial sol portar a càlculs complicats i dificultosos. Per això, quan el
model de díode ideal és poc precís per aproximar la característica i(v) d’un díode i els efectes capacitius no
són significatius, se sol recórrer al model de díode aproximat per trams lineals, amb una característica i(v) i
un model equivalent que es presenten a la figura 6.10. En aquest model, la corba característica s’aproxima
per dos segments: quan condueix (i>0; v>Vγ, on Vγ és la tensió llindar), per un segment de pendent 1/Rs;
quan no condueix (i=0; v<Vγ), per un segment horitzontal. La resistència Rs s’anomena resistència sèrie del
díode.

Quan el díode condueix, la tensió entre els seus terminals s’aparta molt poc de la tensió llindar. En efecte, si
aproximem el díode pel seu model exponencial i negligim el terme unitat a l’equació, és immediat trobar
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TDD I

I
lnVvv =− (6.4)

Si es pren Id1 = 10·Id2 resulta que la tensió entre els terminals del díode només s’ha incrementat en
aproximadament 0,06 V per fer augmentar el corrent un ordre de magnitud. Per aquesta raó, amb freqüència
la resistència Rs es pren de valor nul, de manera que el tram inclinat es converteix en vertical.

b)

vD

d
I

Vγ

pendent 1/R s

a)

R s
VγD1

v+ -
i

Dd

+ -v
D

id

Figura 6.10   Model del díode per trams lineals.  a) Característica  corrent-tensió.
b) Circuit equivalent amb díodes ideals

El model del díode per trams lineals es pot expressar mitjançant el circuit equivalent de la figura 6.10b.
Quan la tensió de l’ànode respecte al càtode supera Vγ , el díode ideal D1 condueix i equival a un curtcircuit.
Aleshores la tensió de l’ànode respecte al càtode és Vγ+idRs, que gràficament és el segment de conducció
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directa del díode. Quan la tensió vD és inferior a Vγ el díode D1 equival a un circuit obert i impedeix el pas
del corrent per aquesta branca. Quan Rs s’aproxima a zero i es pren Vγ nul·la, el model per trams lineals es
redueix al díode ideal.

Exemple 6.5

Calculeu la tensió de sortida vo en el circuit de la figura 6.2 quan vg = 10 V. Utilitzeu per al díode el model
per trams lineals amb Rs = 0 i Vγ = 0,7 V. Comproveu amb l’exemple 6.4.

A la figura 6.11 s’ha substituït el díode pel seu circuit equivalent, en què s’ha considerat la resistència Rs
nul·la.
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Figura 6.11  Circuit de l’exemple 6.6

Com que vg = 10 V és més gran que Vγ, el corrent que travessa el díode ho fa en sentit directe, per això el
díode ideal es comporta com un curtcircuit. Aleshores, és immediat trobar que vo = 10 - 0,7 = 9,3 V.

Exercici 6.5

Trobeu la tensió de sortida del circuit de la figura 6.4a per a vg = 10 V, Vr = 4,1 V. Utilitzeu el model del
díode aproximat per trams lineals, amb Rs = 0 i Vγ = 0,6 V.

Solució: La tensió de sortida és de 4,7 V.

6.3.2  Tècniques d’anàlisi de circuits amb díodes en contínua i en baixa freqüència

L’anàlisi de circuits amb díodes es fa aplicant les lleis de Kirchhoff de tensions i de corrents junt amb les
relacions entre el corrent i la tensió en el díode. Com ja es va dir a l’inici d’aquest capítol, en ser els díodes
elements no lineals, les funcions que relacionen els corrents o tensions amb les fonts independents són, en
general, no lineals, per això no es poden aplicar els mètodes propis dels circuits lineals. Amb aquesta
excepció, l’anàlisi de circuits amb díodes és igual a l’anàlisi dels circuits que hem vist fins ara. S’escriuen les
equacions de malla o de nus, s’aproximen els díodes per algun dels seus models, i es resolen les equacions
resultants. A continuació s’introdueix un mètode gràfic d’anàlisi de circuits.
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a)  Anàlisi gràfica. La recta de càrrega

L’anàlisi gràfica només té aplicació en circuits de contínua i baixa freqüència en què puguem aproximar el
comportament del díode només mitjançant la seva font dependent. Aleshores, el comportament del díode ve
definit per una corba iD(vD).

A l’apartat 6.1 es va resoldre el circuit elemental de la figura 6.2a aproximant el díode pel seu model ideal
(exemple 6.1), pel seu model exponencial (exemple 6.4) i pel seu model de trams lineals (exemple 6.5). En
aquest apartat es resol el mateix circuit de forma gràfica.

Per calcular la tensió de sortida vo s’ha de resoldre un sistema de dues equacions: la llei de Kirchhoff de
tensions de la malla i l’equació que relaciona el corrent i la tensió en el díode. Una forma de resoldre un
sistema d’equacions com aquest és representar gràficament cadascuna de les equacions sobre els mateixos
eixos i veure quins punts del pla iD-vD pertanyen a ambdues corbes. Aquests punts són la solució del sistema.

La llei de tensions de Kirchhoff aplicada al circuit de la figura 6.2a permet obtenir

Rivv DDg += (6.5)

Suposeu, de moment, un valor particular vg1 del generador independent. Aquesta equació té dues incògnites:
iD i vD. Si es representa l’equació 6.5 en els eixos de coordenades iD-vD (figura 6.12),  resulta ser una recta
que interseca els eixos en els punts (vD = vg1, iD = 0) i (vD = 0, iD = vg1/R). Els punts de la recta són els que
compleixen l’equació i, per tant, necessàriament, la solució del circuit ha de ser un dels punts de la recta.
Aquesta recta s’anomena recta de càrrega del circuit.

D’altra banda, el corrent iD que circula pel díode depèn de la tensió vD en els seus terminals. Aquesta
dependència es pot expressar mitjançant una equació i es pot representar en forma gràfica. La solució del
circuit ha de ser, necessàriament, un punt d’aquesta corba.

Figura 6.12  Recta de càrrega i punt de treball

L’anàlisi del circuit consisteix, en definitiva, a trobar el valor de iD i el de vD que compleixin simultàniament
l’equació de tensions de Kirchhoff i l’equació del díode. És a dir, que pertanyin alhora a la recta de càrrega i
a la corba del díode. La solució del circuit és, per tant, el punt d’intersecció d’ambdues corbes, que
s’anomena punt de treball i que sol representar-se amb la lletra Q.

Les coordenades del punt de treball proporcionen la solució del circuit per al valor particular del generador
independent vg1. Si es repeteix el procediment anterior per a un altre valor vg2, s’obté la solució per a aquest
segon valor. D’aquesta forma, es pot obtenir punt a punt la resposta del circuit al senyal vg. És important



168 Circuits i dispositius electrònics

observar que la recta de càrrega d’aquest circuit manté constant el seu pendent encara que variï vg. Aquest
pendent és m = -1/R. En variar vg amb el temps, la recta de càrrega es desplaça paral·lelament a si mateixa, i
la intersecció amb l’eix d’abscisses és el valor particular de vg.

A la figura 6.13 es presenta el mètode de resolució gràfica d’aquest circuit. Se selecciona un temps ti al
gràfic de vg(t). El valor de vg(ti) es porta a l’eix d’abscisses del pla iD-vD i es traça la recta de càrrega.
L’ordenada del punt de treball Qi es porta al gràfic iD(t)  per a t = ti. D’aquesta forma s’obté, punt a punt, el
gràfic iD(t). De forma semblant es podria aconseguir el gràfic vD(t), simplement portant l’abscissa del punt Qi
a uns eixos coordinats vD(t). A partir de vD(t) i de iD(t) es pot obtenir vo(t) = iD(t)·R = vg(t) -vD(t).

Aquest mètode d’anàlisi gràfica no és d’aplicació exclusiva al circuit de la figura 6.2a. Qualsevol circuit que
contingui un díode es pot analitzar d’aquesta forma simplement substituint el circuit "vist" des dels terminals
del díode pel seu equivalent de Thévenin; això és vàlid si la part del circuit que es vol substituir és lineal.
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Figura 6.13  Anàlisi gràfica del circuit de la figura 6.2ª

Exercici 6.6

Quina és l’equació de la recta de càrrega del circuit de l’exercici 6.1 (figura 6.4)?

Solució:

rgDD VvvRi −=+

   ♦   
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L’anàlisi gràfica té un valor indubtable com a mètode que permet "visualitzar" el comportament del circuit, i
s’utilitza extensament quan s’analitzen qualitativament circuits amb transistors. Malgrat això, com passava
amb l’ús del model exponencial, és un mètode poc pràctic per analitzar quantitativament circuits amb díodes.

b)  Anàlisi per trams lineals

El mètode habitual d’anàlisi de circuits amb díodes consisteix a substituir el díode pel seu model de trams
lineals i calcular analíticament el circuit resultant. Segons les condicions del circuit,  els díodes ideals del
model són o bé un curtcircuit o bé un circuit obert. En ambdós casos donen lloc a circuits lineals que només
tindran validesa en un rang determinat de tensions. El mètode per analitzar un circuit per trams lineals es pot
esquematitzar en el procediment següent:

1 Substituïu els díodes pels seus models per trams lineals.

2 Desglosseu el circuit anterior en un conjunt de circuits lineals i substituïu els díodes ideals per
curtcircuits o circuits oberts, considerant totes les condicions d’operació possibles.

3 Detalleu els marges de valors de tensions para als quals és vàlid cadascun dels circuits lineals del punt
anterior.

4 Analitzeu cadascun dels circuits lineals obtinguts a l’apartat 2.

5 Combineu les solucions de cada circuit lineal per obtenir la solució del circuit.
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Figura 6.14  a) Circuit de la figura 6.2a. b) El díode s’ha substituït pel seu model de trams lineals.
c) Circuit lineal vàlid quan D1 condueix i D2 no. d) Circuit lineal vàlid quan ni D1 ni D2 condueixen.
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Exemple 6.6

Analitzeu el circuit de la figura 6.14a amb R = 4 Ω i un senyal triangular de 5 V de pic. Suposeu que el díode es
pot aproximar pel seu circuit equivalent de trams lineals amb Vγ = 0,7 V,  Rs = 1 Ω,  Vz = - 4 V i Rz = 2 Ω.

1  Si substituïu el díode pel seu model equivalent resulta el circuit de la figura 6.14b.

2  Les condicions d’operació possibles d’aquest circuit són: a) D1 condueix: circuit lineal 6.14c. b) D1 no
condueix: circuit 6.14d.

3  El circuit 6.14c és vàlid si vg és més gran o igual que Vγ, ja que en aquest cas D1 condueix. El circuit
6.14d és vàlid quan vg és inferior a Vγ.

4  L’anàlisi del circuit 6.14c porta a
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4 −=
+
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== g
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g
o v

RR
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RRiv γ

La sortida del circuit 6.14d és  nul·la:  vo = 0 V.

5 La sortida del circuit s’obté si combinem les sortides de cadascun dels circuits lineals d’acord amb els
marges de tensions per als quals cadascun té validesa. Així doncs, el circuit 6.14b i l’equació resultant
d’aquest circuit són vàlids quan vg és més gran o igual que 0,7 V. La forma d’ona de sortida és, doncs,
la que es mostra a la figura 6.15.

Figura 6.15  Formes d’ona d’entrada i de sortida de l’exemple 6.6

Exercici 6.7

Analitzeu per trams lineals el circuit de l’exercici 6.1 (figura 6.4a), amb les dades de senyal i del díode de
l’exemple 6.6. Preneu Vr = 2 V i  R = 4 Ω.

Solució:

Quan vg és més gran o igual a 2,7 V: vo=2,7+0,2(vg-2,7)
Quan el valor de vg és entre 2,7 V i -2 V: vo=vg
Quan vg és menor o igual a -2 V: vo=(vg+2)/3 - 2
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6.3.3  Aplicacions del díode rectificador

L’anàlisi de circuits que operen amb senyals de baixa freqüència es porta a terme aproximant el díode
exclusivament per la font dependent no lineal; és a dir, quan negligim l’efecte de la capacitat CD. Segons
el tipus de circuit i la precisió requerida en els resultats, la font dependent s’aproxima per un díode ideal,
un model exponencial, un model de trams lineals o algun model més sofisticat com el que s’utilitza amb
SPICE (vegeu l’apartat 6.7). En aquest apartat, se suposa suficient l’aproximació del model per trams
lineals amb Rs = 0.

a) Conversió de tensió alterna a tensió contínua. Font  d’alimentació

Molts equips electrònics requereixen ser connectats, per poder fer la seva funció, a una font de tensió
constant. Atès que l’energia elèctrica sol distribuir-se entre els usuaris en forma sinusoïdal, cal
transformar aquesta forma d’ona en una altra de valor constant. El sistema electrònic que fa aquesta
funció s’anomena font d’alimentació. Els circuits que fan aquesta funció solen basar-se en quatre blocs,
que s’indiquen a la figura 6.16. El primer bloc és un transformador que converteix l’amplitud de la
sinusoide al valor adequat per poder obtenir la tensió constant desitjada a la sortida de la font
d’alimentació. El segon bloc rectifica la tensió alterna, és a dir, la seva tensió de sortida només presenta
una polaritat, encara que la seva amplitud és variable. El tercer bloc filtra  aquesta tensió unipolar, i
proporciona una tensió aproximadament constant a la seva sortida. I el quart bloc estabilitza vo davant de
canvis en la tensió alterna o en la càrrega. En aquest apartat es presenten de forma resumida els circuits
que fan aquestes funcions.

Transformador Rectificador Filtre Estabilitzador
o

o

o

o
v1 v 2 v3 v4

v1 v 2 v3 v4

v 5

v 5

tt t t t

Figura 6.16  Esquema d’una font  d’alimentació

El circuit rectificador més simple és l’anomenat rectificador de mitja ona i és el circuit de la figura 6.2a, que
ha estat analitzat en els exemples 6.1, 6.2, 6.4 i 6.5. Té la propietat de permetre el pas dels semicicles
positius i de bloquejar els negatius.

Hi ha altres circuits rectificadors amb diversos díodes que permeten rectificar els dos cicles de la sinusoide.
Es tracta dels rectificadors d’ona completa o de doble ona. A la figura 6.17 es presenten les versions més
esteses d’aquests rectificadors. El circuit 6.17a és el rectificador de doble ona amb transformador de presa
intermèdia i el 6.17b és el pont rectificador.
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Els díodes rectificadors treballen en la regió directa per permetre el pas d’uns cicles, i en la regió inversa per
bloquejar els altres, sempre evitant que entrin a la regió de ruptura. Per analitzar aquests circuits s’utilitza el
model per trams lineals, com s'observa a la figura 6.11, és a dir, només un díode ideal i Vγ.
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Figura 6.17  Circuit rectificador d’ona completa  a) Amb transformador de presa intermèdia.
b)  Amb pont de díodes

Considereu, en primer lloc, el funcionament del rectificador amb transformador de presa intermèdia.
Durant l’interval de temps en què en el primari del transformador s’aplica un semicicle positiu, apareix una
tensió positiva entre el punt A del secundari i la presa intermèdia, mentre que el terminal B del secundari és
negatiu respecte a la presa intermèdia. La tensió positiva del punt A intentarà fer circular un corrent pel
díode D1 en sentit directe. Quan la tensió en A, VA, és superior a Vγ , el díode ideal del model equivalent és
un curtcircuit i apareix a RL una tensió VA-Vγ. La tensió negativa de B intenta fer circular un corrent en sentit
invers pel díode D2, per això aquest equival a un circuit obert.

Durant l’interval en què s’aplica al primari un semicicle negatiu, apareix en el terminal A del secundari una
tensió negativa respecte a la presa intermèdia, que provoca que D1 aparegui com a circuit obert. En aquest
cas, el terminal B serà positiu respecte a la presa central, per això originarà un corrent positiu pel díode D2.
Quan VB sigui superior a Vγ la tensió a RL serà VB-Vγ, amb la mateixa polaritat que en el semicicle anterior.

El funcionament del rectificador en pont és el següent. Durant el semicicle en què vg és positiu el corrent
intenta fluir a través del camí D2-RL-D3, de manera que D1 i D4 queden polaritzats inversament (circuits
oberts). Comença a circular corrent per aquest camí quan vg és superior a 2Vγ , atès que hi ha dos díodes  en
sèrie en el camí conductor. Quan circula corrent la tensió en borns de RL és vg-2Vγ.

Durant el semicicle negatiu el corrent intenta recórrer el camí:  terminal negatiu del generador - D4 - RL -
D1-  terminal positiu. Observeu que el corrent per RL flueix en el mateix sentit que durant el semicicle
positiu (de dalt cap a baix), i produeix una forma d’ona idèntica a l’obtinguda al semicicle anterior.

El segon bloc d’un sistema de conversió alterna-contínua el constitueix el filtre de condensador. Per
simplicitat, s’estudia aquest filtre amb el rectificador de mitja ona, tal com es representa a la figura 6.18.
Durant la primera meitat del primer semicicle positiu la tensió positiva del generador provoca la conducció
del díode i dóna a la sortida una tensió vg-Vγ. Part del corrent que circula pel díode carrega el condensador C,
i així permet que la tensió entre els seus terminals sigui el senyal d’entrada. Quan vg assoleix la tensió de pic
Vp, la tensió al condensador, i a la sortida, és Vp-Vγ.
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Figura 6.18  Rectificador de mitja ona seguit de filtre de condensador

A partir d’aquest instant la tensió del generador comença a disminuir i la seva forma és sinusoïdal.
Aproximadament en aquest instant el díode deixa de conduir, atès que la tensió al seu ànode no supera la del
seu càtode a la tensió llindar. El condensador comença a descarregar-se a través de RL, de manera que la
tensió en els seus terminals segueix una disminució exponencial que suposem més lenta que la disminució
sinusoïdal de vg.

La situació descrita es manté fins que la tensió en el generador torna a superar la tensió de sortida en Vγ. A
partir d’aquest instant el díode torna a conduir fins assolir de nou el valor de pic, a partir del qual es
reprodueix la situació anterior. Observeu que durant el temps en què el díode condueix de nou, el circuit
reposa al condensador la càrrega que ha perdut durant el temps de no conducció del díode.

La descàrrega del condensador segueix una forma exponencial amb una constant de temps CRL. Si
s’augmenta el valor del condensador, la disminució de tensió en el condensador es fa més lenta, de manera
que es redueix la variació en la tensió de sortida (variació que s’anomena arrissat). Però aquesta disminució
va acompanyada d’un temps menor de recàrrega del condensador; per això, en aquest cas, pel díode ha de
circular un corrent més gran a fi de reposar la càrrega perduda en menor temps. Observeu que quan l’arrissat
és petit, la càrrega que lliura el condensador durant un període és aproximadament constant i de valor ILT. El
corrent pel díode serà ILT/t', on t' és l’interval de temps de conducció del díode. A mesura que t' disminueix,
perquè disminueix l’arrissat, augmentarà el corrent pel díode. En el límit, en augmentar C indefinidament,
l’arrissat tendiria a zero i els impulsos de càrrega en el díode serien d’amplitud infinita. Cal trobar un
compromís entre el valor de l’arrissat i la capacitat del díode per conduir pics de corrent.

Exemple 6.7

Una font d’alimentació és constituïda per un transformador de relació de transformació 1:6, un pont
rectificador de díodes, un condensador de filtre de 5 mF i una resistència de càrrega de 50 Ω. La font es
connecta a la xarxa d’energia elèctrica (220 Vef , 50 Hz). Trobeu la tensió de sortida i el seu arrissat.

La tensió en el secundari del transformador és de 220/6 = 36,6 Vef  que corresponen a 36,6 2  = 51,8 V de
pic.

El pont rectificador sense el condensador proporciona a la resistència de càrrega una sinusoide rectificada
en ona completa d’uns 50 V de pic (51,8 V - 2 Vγ).
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El condensador del filtre produeix una tensió de sortida donada per

25.0/.50 t
o ev −≅

on l’origen de t és, aproximadament, un pic de la sinusoide rectificada. Si aproximem el temps de validesa
d’aquesta descàrrega del condensador fins que arribi el pic següent, resulta un temps de T/2 degut a la
rectificació d’ona completa, és a dir, 1/(2·50 Hz) = 10 ms. Per tant, la tensió a la sortida en aquest instant
és

Vee 485050 04,025,0/10 2

≅= −− −

El valor mitjà de la tensió de sortida és aproximadament 49 V i l’amplitud de l’arrissat, 2 V pic a pic.

Exercici 6.8

Calculeu la relació de transformació del transformador i el condensador de filtre d’una font d’alimentació
amb pont de díodes, que proporcioni una sortida de 8 V, amb un arrissat de 2 V pic a pic, sobre una
resistència de càrrega de 5 Ω. La font ha de ser alimentada per la xarxa de distribució d’energia elèctrica
(220 Vef, 50 Hz).

Solució: n = 1/30;     C = 8 mF

   ♦   

El tercer bloc constituent d’una font d’alimentació és l’estabilitzador de tensió. En aquest capítol, ens
limitem a descriure un estabilitzador molt simple basat en un díode zener, que s’analitza a l’apartat 6.4.2.

En els circuits descrits, sempre apareix una resistència de càrrega RL. Aquesta resistència o bé és una
resistència real o bé modela el circuit que es connecta al convertidor d’alterna a contínua. Imagineu que la
font  d’alimentació proporciona una tensió Vo. Si el circuit que s’hi connecta consumeix un corrent IL,
equival a una resistència de càrrega de valor Vo/IL, ja que aquesta resistència absorbeix el mateix corrent que
el circuit.

b) Detector d’envolupant

Una altra aplicació important del díode és com a detector d’envolupant o desmodulador d’un senyal modulat
en amplitud. Un senyal modulat en amplitud és aquell que respon a l’equació

[ ] )cos()(1)( ttmVtv pimi ω+= (6.6)
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Figura 6.19  a) Senyal modulat en amplitud. b) Sortida del detector

en què l’amplitud de la sinusoide varia amb el temps i porta el senyal d’informació m(t), que s’anomena
modulador. Aquesta amplitud de la funció cosinus, variable amb el temps, s’anomena envolupant, i el senyal
sinusoïdal de freqüència ωp s’anomena portador. Usualment l’envolupant varia molt més lentament que el
portador. A la figura 6.19a es representa un senyal modulat en amplitud.

L’objectiu del detector d’envolupant és recuperar el senyal m(t) a partir del senyal modulat en amplitud. El
circuit que s’utilitza és un rectificador de mitja ona seguit d’un filtre de condensador. La diferència principal
en aquesta aplicació és que en aquest cas el circuit ha de ser capaç de seguir l’envolupant, en lloc de
proporcionar a la sortida una tensió quasi constant. Si la constant de temps fos molt gran, la sortida no podria
seguir l’envolupant. Per contra, si fos molt petita, el condensador es descarregaria molt de pressa, la sortida
tendiria al senyal portador rectificat i es produiria un arrissat excessiu. Per això, el detector d’envolupant es
dissenya de forma que la constant de temps del circuit sigui

C R
A fL

m m

⋅ = 1

2π
(6.7)

on fm se sol prendre com la freqüència més elevada del senyal modulador m(t), que se suposa sinusoïdal i
d’amplitud Am. D’aquesta forma, la sortida pot seguir bé l’envolupant. Quan el portador és un senyal d’alta
freqüència, aquesta anàlisi s’ha de modificar per prendre en consideració la capacitat del díode CD.

Exemple 6.8

Demostreu l’expressió 6.13.

El condensador ha de permetre que la tensió de sortida vo entre dos pics consecutius del portador
disminueixi tant com pugui disminuir l’envolupant. Aquesta variació a la sortida és

τ
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im
T

imimo

T
VeVVv o ≅−=∆ − /

on To és el període del portador. Per obtenir l’expressió anterior s’ha suposat que τ és molt més gran que To

i que, en conseqüència, l’exponencial es pot aproximar pels dos primers termes del seu desenvolupament en
sèrie de Taylor.
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La variació màxima de l’envolupant entre dos pics consecutius del portador és
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Perquè la sortida pugui seguir l’envolupant, s’iguala la descàrrega del condensador entre dos pics
consecutius amb la darrera expressió. Així s’obté

mmA ω
τ 1=

Exercici 6.9

Un senyal modulat en amplitud utilitza un portador de 10 MHz. L’amplitud del senyal modulador és
Am = 0,5 i cobreix un marge de freqüències entre 300 Hz i 6 kHz. Si la resistència de càrrega del detector
d’envolupant és de 10 kΩ, quin ha de ser el valor del condensador per recuperar l’envolupant
adequadament?

Solució: C = 5,3 nF

c) Circuits retalladors i circuits fixadors de nivell

Els circuits retalladors, també anomenats limitadors d’amplitud, s’utilitzen per eliminar la part del senyal
que es troba per sobre, o per sota, d’un nivell de referència determinat. A la figura 6.20 es presenten dos
circuits retalladors.

Figura 6.20  Circuits retalladors. a) Amb díodes i fonts de tensió. b) Amb díodes zener. c) Forma d’ona de
sortida. Per al circuit a) Vrs = VB1+Vγ;  Vri = -(VB2+Vγ). Per al circuit b) Vrs = Vz+Vγ;  Vri = -(Vz+Vγ)
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El circuit 6.20a opera de la forma següent. Quan la tensió vi és positiva, el díode D2 sempre està en inversa,
ja que el corrent que tendeix a impulsar vi va en la direcció de càtode a ànode. Per tant, la branca D2-VB2 es
pot ignorar quan vi és positiva.

Perquè el díode D1 condueixi cal que vo superi VB1 en Vγ. Mentre vo està per sota d’aquest valor, D1 equival
a un circuit obert i no circula corrent per R; per això, vo = vi. Quan el díode D1 condueix, la sortida és
limitada a VB1+Vγ. Això és per a valors de vi més grans o iguals que (VB1+Vγ).

Quan vo es fa menor que -(VB2+Vγ) el díode D2 condueix i fixa la sortida en aquest valor, tal com s’indica a
la figura 6.20c. Observeu que, mentre que vi és negativa, el díode D1 està en inversa i es pot ignorar aquesta
branca del circuit.

El circuit, doncs, retalla el senyal d’entrada i el limita als valors que fixen les fonts de tensió VB1 i VB2. Es
poden obtenir diverses variants d’aquest circuit bàsic sense fer res més que canviar la polaritat de les fonts o
la dels díodes.

El circuit retallador utilitzant díodes zener de la figura 6.20b serà descrit a l’apartat 6.4.2

Exemple 6.9

Un altre tipus de circuit retallador és el presentat a la figura 6.21. Discutiu el funcionament d’aquest circuit.

Si suposem vàlida l’aproximació del díode ideal, el díode només condueix quan vo és negativa i, en aquest
cas manté la sortida a 0 V. Per a valors positius de vo el díode no condueix i la sortida és vo = vi-VB. Per
tant, la forma d’ona de la sortida és igual a la de l’entrada desplaçada cap a baix una quantitat VB i amb
els valors negatius “retallats”.
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Figura 6.21  Circuit retallador de l’exemple  6.9

Exercici 6.10

Dissenyeu un retallador que permeti obtenir la forma d’ona de la figura 6.22 a partir d’un senyal triangular
de 10 V de pic.

Solució:

El circuit és com el de la figura 6.21, però amb el díode invertit i amb VB = 5 V.
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Figura 6.22  Forma d’ona de l’exercici  6.10

   ♦   

Els circuits fixadors de nivell sumen una tensió de referència al senyal. Aquesta tensió de referència
generalment és contínua, però podria ser variable amb el temps. A la figura 6.23a es presenta el circuit bàsic
de fixador de nivell.

El funcionament del circuit és el següent. Suposeu de moment que RL és de valor infinit. Com es veurà més
endavant, el condensador es carrega a un valor Vp-VB-Vγ, on Vp és el valor màxim que pren vi. Per als instants
de temps posteriors als que vi pren el seu valor màxim, el díode no condueix ja que la tensió de sortida és vi-
(Vp-VB-Vγ), i és inferior a VB+Vγ (ja que vi < Vp), que és la mínima que cal perquè el díode condueixi. Per
tant, la tensió de sortida és la de l’entrada menys la tensió als terminals del condensador. A la sortida s’ha
fixat el valor màxim del senyal a la tensió VB+Vγ.
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Figura 6.23  a) Circuit fixador de nivell. b) Forma d’ona de sortida

Si en un moment determinat l’entrada pren un valor Vpr superior al màxim detectat fins aquell moment, el
díode condueix i provoca un corrent que incrementa la càrrega en el condensador, el qual fixa la sortida a
partir del moment en què es presenta el nou màxim a vi-(Vpr-VB-Vγ).

Si per algun motiu apareix al senyal d’entrada un pic de tensió imprevist, el circuit l’interpreta com un
màxim del senyal, i fixa la sortida a aquest màxim. Per evitar aquest fenomen s’afegeix la resistència RL, que
permet una descàrrega lenta del condensador a fi que el circuit fixi el nivell dels màxims normals del senyal.
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Exemple 6.10

En el circuit de la figura 6.23a es pren VB = 0 V on vi és un senyal quadrat de 10 kHz i 10 V d’amplitud
(figura 6.24a). Suposem que la resistència sèrie del díode, Rs, és molt inferior a RL. a)Dibuixeu vo en funció
del temps, si RL=10 kΩ i C=1 µF. b) Repetiu l’apartat anterior quan en connectar el circuit (t = 0) apareix un
senyal imprevist de 20 V de molt curta durada superposat al senyal quadrat. Suposeu que es mantenen els
valors de RL i C del cas anterior.

a) El període del senyal és T=10-4 s. Durant l’inici del primer semicicle el díode condueix i el condensador
es carrega a la tensió de 10 V en un temps idealment nul. Mentre el díode condueix, la tensió de sortida és
nul·la (díode ideal), i durant la resta del semicicle positiu (amb el condensador carregat) la sortida també és
nul·la (vo = vi-10).

Quan vi commuta a vi=-10 V, el díode queda polaritzat inversament i equival a un circuit obert. El circuit
queda format per vi - C - RL. La tensió a la sortida, just després de la transició de vi, és vo = vi - vc = -10 - 10
= -20 V. A partir d’aquest valor inicial, la tensió a la sortida comença a augmentar degut al fet que el
condensador es va descarregant, i disminueix la tensió entre els seus terminals vc. L’expressió de vo ve
donada per

τ/20 t
o ev −⋅−=

on s’ha fet ús de l’expressió de descàrrega d’un condensador amb un valor inicial de -20 V i un valor final
de 0 V. La constant de temps del circuit és C.RL (τ=10-2 s). Quan finalitza el semicicle negatiu (de durada
0,5·10-4 s) la tensió a la sortida és -19,9 V.
A  t=10-4 s el senyal vi torna a commutar a +10 V. La tensió a la sortida presenta, doncs, un salt de 20 V ja
que la tensió en borns del condensador no pot canviar instantàniament. La tensió positiva a vo fa conduir el
díode i en un temps idealment nul el condensador es recarrega a -10 V de manera que la sortida es fa nul·la.

Com es pot observar a 6.24b, el circuit fixa el màxim del senyal quadrat a la sortida a un valor de 0 V.

b) Suposeu ara que a l’instant de connexió de vi apareix en el circuit un senyal espuri de 20 V. El
condensador es carrega a 20 V en un temps idealment nul i la sortida és  vo = vi - 20. Així doncs, la tensió
de sortida, just després d’haver acabat el senyal espuri és de -10 V. El díode és polaritzat inversament i el
condensador inicia la seva descàrrega. Quan el senyal d’entrada commuta a -10 V el díode segueix en
inversa i el condensador continua amb la seva descàrrega. Aquesta situació es manté mentre vo no es faci
positiva; en aquest cas, el díode condueix, reposa càrrega al condensador i el circuit es comporta segons
s’ha descrit a l’apartat anterior  (figura 6.24c).

Figura 6.24  Formes d’ona de l’exemple  6.10
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Perquè el circuit recuperi el seu funcionament normal el condensador ha de perdre la diferència entre la
càrrega inicial produïda pel senyal espuri (20 V) i la càrrega normal corresponent al valor de pic del senyal
(10 V). Aquesta pèrdua de càrrega es fa de forma exponencial amb una constant de temps CRL. Per tant, el
temps que tarda el circuit a eliminar els efectes del senyal espuri és

L
t CRte 69,02ln2010 / ==⇒= − ττ

que amb els valors numèrics del circuit dóna un temps de 6,9 ms. Atès que un període del senyal són 0,1 ms,
calen 69 períodes de senyal per recuperar el funcionament normal.

Exercici 6.11

Dissenyeu un circuit fixador de tensió que sumi 7 V a un senyal sinusoïdal d'1 kHz i 5 V de pic. Els efectes
d’un senyal espuri de 20 V de pic haurien de desaparèixer en uns cinc períodes del senyal. Suposeu el díode
ideal i utilitzeu un condensador d'1 µF.

Solució: Vegeu la figura 6.25

v

-

+

i vo

+

-

5 kΩ

1 µF

2 V

Figura 6.25  Circuit de l’exercici 6.11

   ♦   
Encara que s’ha tractat la rectificació com una aplicació separada, el rectificador, de fet, no és res més que
un cas particular de circuit retallador en què és especialment important la potència capaç de lliurar a una
càrrega. En algunes aplicacions, aquesta potència lliurada no és important i sí que ho és la precisió de la
rectificació. Aquest podria ser el cas de rectificació d’un senyal d’amplitud molt petita. Si l’amplitud del
senyal és de l’ordre de les dècimes de volt, la tensió llindar del díode n'impedeix la rectificació. En aquest
cas, cal un rectificador capaç de permetre el pas a les tensions positives des de quasi 0 V. Aquesta
rectificació tan precisa es pot aconseguir si combinem un amplificador operacional i un díode, en la forma
mostrada en el circuit de la figura 6.26a.
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-
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a) b)

Figura 6.26  a) Rectificador de precisió. b) Corba de transferència
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El punt de partida per a l’anàlisi consisteix a observar que els corrents iL i iD han de ser iguals, ja que per al
terminal inversor no circula corrent. Com que el corrent iD només pot tenir el sentit indicat a la figura, la
tensió de sortida només pot ser positiva (vo = iL.RL). En aquestes condicions, hi ha un camí tancat entre
l’entrada i la sortida, i vo és igual a vi. Quan vo és negatiu, el díode equival a un circuit obert, ja que iD hauria
de ser negatiu. En aquestes condicions, no circula corrent per RL i vo és nul·la. Observeu que en el límit entre
aquestes dues situacions, quan la sortida comença a ser positiva, comença a passar corrent pel díode, i a la
sortida de l’operacional (ànode del díode) hi ha una tensió de valor Vγ. La corba de transferència del circuit
es presenta a la figura 6.26b.

d) Aproximació de funcions amb díodes

En aquest apartat es descriu un mètode per aproximar funcions mitjançant trams lineals amb circuits
electrònics amb díodes. També es presenten un parell d’exemples d’altres tipus d’aproximació de funcions
mitjançant circuits amb díodes: l’obtenció d’una sinusoide en retallar un senyal triangular i l’obtenció del
logaritme d’una funció mitjançant un AO i un díode.

Suposeu que es vol fer una funció vo(vi) de caràcter no lineal. La primera tasca consisteix a aproximar
aquesta funció per un cert nombre de trams lineals, tal com s’indica a la figura 6.27a. Aquesta aproximació
mitjançant trams lineals es pot fer amb el circuit de la figura 6.27b. En efecte, el primer tram, per a vi < v1, es
fa mitjançant un simple divisor de tensió

21

2
11 RR

R
vvo +

= (6.8)

equació que permet conèixer R2, si suposem fixada R1. Durant aquest primer tram els díodes D1 i D2 han
d’estar en polarització inversa.

Quan vi ≥ v1, el díode D1 ha de començar a conduir i el D2 ha de continuar tallat fins que la tensió d’entrada
assoleixi el valor v2. Per fer que D1 iniciï la seva conducció s’ha de seleccionar Va=vo1-Vγ. A partir d’aquest
moment la tensió a la sortida és
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+−=
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Figura 6.27  a) Aproximació d’una funció per trams lineals. b) Circuit que fa els trams lineals

Si derivem aquesta expressió obtenim

io dv
RRRR

R
dv

)/1( 3121

2

++
= (6.10)

que posa de manifest que és un pendent menor que el del primer tram. Si igualem aquest pendent al valor
requerit pel gràfic
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(6.11)

obtenim R3, amb R1 i R2 coneguts.

El procés anterior es repeteix per dissenyar el tercer tram del gràfic.

El circuit anterior només permet reduir el pendent del gràfic quan vi augmenta. Per aproximar algunes
funcions, pot interessar augmentar el pendent a partir d’un valor determinat. Una forma d’aconseguir-ho és
la indicada en el circuit 6.28. En aquest cas, mentre la caiguda de tensió a R3 sigui inferior a Vb+Vγ el díode
és obert i la tensió de sortida és

io v
RRR

R
v

321

2

++
= (6.12)
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Figura 6.28  Circuit per augmentar el pendent de  vo(vi) en augmentar vi

Quan el díode condueix, la tensió d’entrada és

2
1 R

v
RVVvv o

boi +++= γ (6.13)

Si derivem aquesta expressió obtenim

io dv
RR

R
dv

21

2

+
= (6.14)

que és un pendent més gran que el del tram anterior. El valor de vi perquè el díode iniciï la conducció és

)(
3

321
γVV

R

RRR
v bi +++= (6.15)

Exemple 6.11

Es vol aproximar la funció

io vv =
mitjançant tres trams lineals que passin pels punts (vi,vo):  (1,1);   (4,2);   (9,3). Dissenyeu el circuit que fa
aquesta aproximació. Suposeu una tensió llindar dels díodes de 0,7 V.

Atès que el pendent disminueix a mesura que vi augmenta, es pot utilitzar el circuit de la figura 6.27b. Per
comoditat es pren R1 = 1 kΩ. Quan vi té valors entre 0 i 1 V el pendent ha de ser 1. Per aconseguir-ho n’hi
ha prou de prendre R2 infinita  (és a dir, eliminar aquesta resistència).

El díode D1 ha d’iniciar la seva conducció quan vo = 1 V. Per a això, n’hi ha prou que Va = 0,3 V. Perquè
vo valgui 2 V quan vi sigui 4 V cal que el corrent que travessa R1 sigui 2 mA. Aquest corrent ha de provocar
una caiguda de tensió a R3 d'1 V, perquè vo sigui 2 V. Aleshores s’ha de prendre R3 = 500  Ω.
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El díode D2 ha de començar a conduir quan vo sigui 2 V. Per a això prenem Vb = 1,3 V. Com que volem que
vo sigui 3 V quan vi sigui 9 V, ha de circular un corrent de 6 mA per R1. Per a aquesta sortida, circulen 4
mA per la resistència R3. Per tant, per D2 han de circular 2 mA, els quals han de produir 1 V de caiguda a
través de R4. Per tant, el valor de R4 ha de ser de 500 Ω.

Exercici 6.12

Dissenyeu un circuit amb una corba de transferència vo(vi) com la indicada a la figura 6.29a. Suposeu els
díodes ideals.

vo

vi1 2 3

1
1,25

2,25

v

-

+

i vo

+

-
1V

1kΩ

3kΩ

0,75V

a) b)

Figura 6.29  a) Corba de transferència de l’exercici  6.12. b) Circuit que la realitza

   ♦   
Una altra tècnica d’aproximació de funcions consisteix a obtenir un senyal en modificar-ne un altre. El
circuit de la figura 6.30 permet obtenir una sinusoide en retallar un senyal triangular. Aquesta tècnica
s’utilitza en equips electrònics que generen senyals (generadors de funcions).

El principi de funcionament del circuit és el següent. Quan l’amplitud de vi és petita tots els díodes són tallats
i vi és connectada al terminal inversor de l’AO a través de quatre branques resistives en paral·lel. En
augmentar vi, la tensió en el punt a del circuit arriba a Vr i aleshores el díode D1 entra en conducció (els
altres díodes segueixen tallats). En conduir D1, el corrent entre el punt a i el terminal inversor es fixa en
Vr/R2, de manera que es fa independent de vi. El pendent del corrent que entra a l’AO respecte de vi
disminueix i també disminueix, per tant, el pendent de vo respecte de vi. En anar augmentant vi, van entrant
successivament en conducció els díodes D2, D5 i D6. Quan els quatre condueixen, el corrent que entra a
l’AO és constant i independent de vi, de manera que la derivada de vo respecte de vi és nul·la. Els díodes D3,
D4, D7 i D8 reprodueixen el comportament descrit per valors de vi negatius.

En la figura 6.32 es presenta un circuit que aproxima la funció logarítmica. Si suposem que l’AO opera en la
seva regió lineal, la sortida és vo = -vd, ja que l’entrada inversora es troba a zero volts (curtcircuit virtual). Si
el corrent que travessa el díode és positiu i no és excessivament petit, la relació entre el corrent i la tensió en
el díode es pot aproximar per una exponencial (equació del díode). Però el corrent en el díode és vi / R1.
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on, per tant, la tensió de sortida és proporcional al logaritme de la tensió d’entrada.
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Figura 6.30   Circuit conformador d’un senyal sinusoïdal a partir d’un de triangular

Figura 6.31  Formes d’ona proporcionades per SPICE
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Figura 6.32  Circuit que aproxima la funció logarítmica

e) El díode com a element de protecció

La tensió màxima que es pot aplicar a l’entrada de molts circuits integrats és limitada a uns pocs volts.
Convé, per tant, limitar la tensió màxima a l’entrada del circuit. Una forma d’aconseguir-ho és col·locant-hi
el limitador de tensió basat en els díodes zener que hem vist anteriorment. Mentre la tensió aplicada sigui
inferior a Vz+Vγ, no circula corrent per aquesta branca i no té efecte sobre el circuit. Quan la tensió d’entrada
supera aquell valor, el conjunt dels dos díodes fixa la tensió a Vz+Vγ i evita que el valor elevat de vi actuï
sobre el circuit.

Quan la tensió d’entrada del circuit per a funcionament normal és molt petita, com és el cas d’un AO que
treballa en la regió lineal, es poden posar dos díodes d’ús general connectats en paral·lel i amb sentits
contraris. Suposem una entrada positiva. El díode polaritzat en inversa sempre és tallat, l’altre també equival
a un circuit obert i no afecta el funcionament del circuit, mentre la tensió aplicada sigui molt inferior a Vγ.
Quan el valor augmenta de forma anòmala, comença a conduir aquest segon díode i limita la tensió a un
valor Vγ. Per a entrades negatives, el comportament dels díodes és simètric al descrit.

Una altra aplicació del díode com a element de protecció és freqüent en circuits amb càrregues inductives
com el representat a la figura 6.33. En aquest circuit, si no hi hagués el díode, en obrir-se l’interruptor es
generaria una tensió molt elevada i negativa en borns de la bobina, ja que

dt

di
v L

L =

i, en no existir camí de conducció tancat, iL tendiria a zero en un temps nul. Aquesta tensió a la bobina
(teòricament de valor infinit) provocaria un arc voltaic entre els terminals de l’interruptor per mantenir el
corrent a través seu. La repetició d’aquesta espurna danyaria l’interruptor.

L

R

t=0

Va

Figura 6.33  El díode com a element de protecció en circuits inductius
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El díode es connecta per protegir l’interruptor. Quan l’interruptor és tancat, el díode és polaritzat
negativament i la seva presència no afecta el comportament del circuit. Quan s’obre l’interruptor, la tensió
negativa en borns de la bobina el polaritza directament, condueix, i permet que la bobina mantingui la
continuïtat del corrent. Mentre el díode condueix, la tensió entre els seus terminals és Vγ i evita l’arc a
l’interruptor. El corrent que circula pel parell bobina-díode s’extingeix progressivament a causa de la
dissipació de potència a la bobina i al díode reals.

6.4  El díode zener

Quan l’operació en la regió de ruptura és bàsica en l’aplicació del díode se sol anomenar díode zener. El seu
símbol circuital és com el del díode normal, acabat amb una espècie de “z” en la línia que representa el
càtode, tal com podem observar en la figura 6.34a. En aquest apartat es descriu la modelització del díode
zener i alguns circuits d’aplicació que utilitzen díodes zener.

6.4.1 Modelització del díode zener

El díode zener és un díode normal en què la regió de ruptura intervé en la seva operació. Per tant, la seva
modelització és una ampliació de la modelització del díode rectificador per incloure la regió de ruptura.

Encara que no s’acostuma a emprar en anàlisi de circuits amb “llapis i paper”, un primer model del díode
zener consisteix a completar el model exponencial amb una altra equació exponencial per polarització
inversa. Aquest és el model que utilitza el programa SPICE per modelar la regió de ruptura.

El model més habitual de la regió de ruptura consisteix a afegir un nou tram lineal al model del díode
rectificador mitjançant trams lineals. Això s’aconsegueix si afegim un circuit D2-RZ-VZ en paral·lel al
conjunt D1-RS-Vγ de la figura 6.10, tal com mostra la figura 6.34b. Aquest circuit afegit equival en
polarització directa a un circuit obert, però en inversa, quan la polarització és superior a VZ el díode D2 entra
en conducció i el díode zener es comporta com una font de tensió contínua VZ en sèrie amb la resistència RZ.
Amb freqüència el valor RZ es prou petit com per a que es pugui aproximar per RZ = 0.

Figura 6.34 a) Símbol del díode zener  b) Corba corrent-tensió  c) Modelització per trams lineals
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L’anàlisi de circuits que contenen díodes zener és igual al dels circuits amb díodes rectificadors. Es pot fer
una anàlisi gràfica o una anàlisi per trams lineals.

Exemple 6.12

Trobeu gràficament el punt de treball del circuit de la figura 6.35a. La tensió de ruptura del díode és
VZ = -6V.

La llei de Kirchhoff de tensions del circuit estableix

10 = ix·100 + vx

Figura 6.35 a) Circuit de l’exemple 6.7  b) Anàlisi gràfica

Però observeu en el circuit que ix = -iD i que vx = -vD. Per tant, l’equació anterior es pot escriure en funció
de iD i de vD

10 = -100·iD - vD

equació que es pot representar en els mateixos eixos de coordenades que la corba del díode, i que
proporciona el punt de treball, tal com es pot veure a la figura 6.35b. El punt de treball és

vDQ ≅ -6 V iDQ ≅ -40 mA

Aquest circuit també es pot resoldre mitjançant l’anàlisi per trams lineals. Per a això n’hi ha prou amb
substituir el díode pel circuit equivalent de la figura 6.34b. Atès que el díode és polaritzat en inversa i el
díode D1 és en circuit obert, només cal considerar la branca D2 - RZ - VZ. Si suposem que el díode zener
condueix

10 = ix·100 + ix·RZ + VZ  ⇒  ix = (10 - VZ )/(100 - RZ)

i si aproximem RZ a zero, el corrent és ix = 40 mA, i vx = 6 V.
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6.4.2 Aplicacions del díode zener

Un díode zener és un díode que s’ha dissenyat per treballar a la regió de ruptura. Tal com es va veure a
l’apartat 6.1, a la regió de ruptura la característica i(v) cau quasi verticalment. Això significa que, encara que
el corrent que travessa el díode en inversa variï molt (sempre dins de la regió de ruptura), la tensió en els
seus terminals es manté a un valor  quasi constant Vz.

Considereu el circuit de la figura 6.36 en què el generador independent vs subministra una tensió contínua
sense estabilitzar. Freqüentment serà la tensió de sortida del filtre de condensador. Es pretén obtenir a la
sortida una tensió contínua que mantingui el seu valor encara que variïn la resistència de càrrega o vs dins
uns certs marges. El principi de funcionament és simple: es pren la sortida entre terminals del zener i es
dissenya el circuit perquè aquest díode sempre operi a la regió de ruptura. Els canvis en la càrrega o en el
generador provoquen variacions en el corrent pel díode però sempre dins de la regió de ruptura. Com que a
la regió de ruptura la característica és quasi vertical, encara que hi hagi grans variacions en el corrent la
variació de tensió als terminals del zener és petita.

El disseny del circuit parteix de la identificació del cas més desfavorable. Es força que, quan pel díode
circuli el corrent mínim, aquest sigui superior a un valor predeterminat que anomenem Izmín. Observeu que,
per la llei de corrents de Kirchhoff, Iz = Is- IL. El corrent pel díode és mínim quan Is és mínim i IL és màxima,
i aquesta situació es dóna quan vs i RL són mínimes. Aleshores resulta
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que proporciona el valor màxim de Rs que garanteix que pel díode sempre circuli un corrent invers superior
a Izmín.
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Figura 6.36  Estabilitzador de tensió amb díode zener

El disseny del circuit també ha de determinar la potència que ha de ser capaç de dissipar el díode. Per a això,
cal calcular Izmàx, que es dóna quan Is és màxim (vs màxima) i IL és mínim
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on es té en compte que el díode presenta una resistència Rz en la regió de ruptura que fa incrementar Vz
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zzminzmaxzzmax RIIVV ).( −+= (6.19)

Si substituïm 6.18 a 6.19 trobem
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I si utilitzem aquest valor a 6.18 podem calcular Izmàx. Aleshores la potència que ha de poder dissipar el
díode, PD, es calcula en el cas més desfavorable: quan el corrent per ell és màxim

zmaxzmaxD IVP ≥ (6.21)

Amb aquest disseny queda garantit que la variació de la tensió de sortida màxima és

zzminzmaxzzmaxomax RIIVVV )( −=−=∆ (6.22)

que és molt inferior a la variació de Vs si s’escull un díode amb una resistència Rz prou petita.

Exemple 6.13

L’alimentació d’un circuit estabilitzador amb díode zener varia entre 16 i 22 V. La resistència Rs és de 35 Ω,
la tensió de ruptura del zener és de 12 V i la seva resistència a la regió de ruptura és de 10 Ω. El circuit que
es connecta a l’estabilitzador pot consumir des de zero fins a un màxim de 100 mA. a) Quin és el valor
mínim del corrent per al zener? b) Quina és la variació màxima de la tensió de sortida? c) Quin és el valor
màxim de la potència que dissipa el zener?

a) El corrent pel díode zener és mínim quan Vs és 16 V i quan el circuit absorbeix 100 mA. En aquest cas se
suposa que el zener dóna una tensió de 12 V, de manera que Is és (16 - 12)/35 = 114,3 mA. Atès que la
càrrega absorbeix 100 mA, pel zener circulen 14,3  mA.

b) La tensió de sortida és màxima quan pel zener circula el màxim corrent. Això és quan Vs és igual a 22 V i
el circuit no absorbeix corrent. En aquest cas, Iz = Is i, per tant,
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Així doncs, la tensió de sortida varia entre 12 V i 14,22  V.

c) La potència que dissipa el zener en el pitjor cas és

WPD 15,3222,022,14 =⋅=

Exercici 6.13

Es vol completar la font dissenyada a l’exercici 6.8 amb un estabilitzador amb zener per obtenir una tensió
de sortida de 5 V. Calculeu Rs, Vz, Rz i la potència que ha de dissipar el díode zener si es vol que la variació
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de la tensió de sortida sigui inferior a 0,5 V. Suposeu que la tensió de xarxa pot variar en ±10 %. Considereu
una Izmín de 20 mA.

Solució: Rs = 1,17 Ω;      Vz = 5 V;      Rz =  0,2 Ω;      PD = 14 W

   ♦   

Una altra aplicació del díode zener és com a retallador. El circuit de la figura 6.20b fa un tall per l’acció
simultània de dos díodes zener. Quan vo és positiva, el díode D1 és polaritzat en directa i el D2 en inversa. Si
la tensió que s’aplica a D2 en inversa és inferior a la de ruptura, no deixa passar corrent i equival a un circuit
obert, de manera que el conjunt D1-D2 no condueix i vo = vi.

Quan vi es fa igual o superior a VZ + Vγ el díode D2 entra en ruptura, comença a conduir corrent i la tensió
en els seus terminals es fixa en VZ (si suposem que RZ és molt petita). Atès que la caiguda a D1 és Vγ, i la
sortida queda fixada a VZ + Vγ.

Quan vi és negativa el comportament del circuit és simètric al que hem descrit per a la sortida positiva, i la
limita a un valor mínim de -(VZ + Vγ).

6.5  El díode en règim dinàmic. Transitoris de commutació

Al primer apartat d’aquest capítol es va fer èmfasi que el díode real presenta efectes capacitius que es
modelen mitjançant una capacitat CD que depèn de la tensió entre terminals del díode. Tot i això, als apartats
posteriors es va ignorar aquesta capacitat ja que es treballava amb senyals lents. En aquest apartat i en el
següent es torna a insistir en el paper que té aquesta capacitat en els casos en què no es pot ignorar.

La capacitat dependent CD es modela mitjançant la suma d’una capacitat Cs i una capacitat Cj
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Observeu que la capacitat Cs, que se sol anomenar capacitat de difusió, té un comportament exponencial
amb la tensió vd, a causa de la dependència funcional de Id amb aquesta tensió. El paràmetre τt s’anomena
temps de trànsit del díode. La capacitat Cj sol anomenar-se capacitat de transició  i el paràmetre Cj0 és el

valor d’aquesta capacitat per a vd nul·la. El valor de M sol variar entre 0,5 i 0,33, de manera que aquesta
capacitat augmenta en augmentar la polarització. En polarització directa sol dominar Cs, a causa del seu
comportament exponencial, mentre que en inversa domina Cj.

Considereu el circuit de la figura 6.37a. En aquest circuit l’interruptor commuta de la posició 1 a la 2 en
t = 0. Suposeu que l’interruptor s’ha mantingut en la posició 1 prou temps com perquè el circuit hagi assolit

(6.23)
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una situació estacionària. Per tant, la tensió en borns del díode és aproximadament Vγ i el corrent pel díode IF

= (VF-Vγ)/R. Si no es considerés l’efecte capacitiu, just després de commutar, el corrent en el díode seria
pràcticament nul i la tensió en borns del díode seria vD = -VR.

Els valors d’aquesta tensió i corrent tenen la forma indicada a la figura 6.37b. Durant un temps ts després de la
commutació circula pel díode un corrent invers de valor iD = -IR = -VR/R, mentre la tensió es manté entre Vγ i 0
V. I a continuació, durant un temps tr, el corrent passa d’aquell valor a zero i la tensió de zero a -VR. Aquests
darrers valors caracteritzen el nou estat permanent després de la commutació. Així doncs, ha de transcórrer un
temps ts+tr perquè s’assoleixi el règim permanent previst sense la capacitat CD. El comportament del circuit
durant aquest temps entre estats permanents és anomenat transitori de tall.

Figura 6.37  a) Circuit.  b) Formes d’ona del corrent i tensió en el díode

En t = to es torna a commutar l’interruptor a la posició 1. De forma similar al cas anterior, també ha de
transcórrer un temps tf perquè el circuit assoleixi l’estat permanent en polarització directa. Es tracta del
transitori de conducció.

El comportament del díode en ambdós transitoris és determinat per la capacitat CD. En efecte, en la
commutació, els senyals que s’apliquen al díode canvien abruptament. La hipòtesi que el corrent per CD era
negligible, no només pel fet que la derivada de la tensió en borns del díode respecte al temps és molt petita
(senyal lent) deixa de complir-se sinó que el corrent per CD es fa dominant respecte al corrent per la font
dependent. Aleshores, el díode equival bàsicament a la capacitat CD.

Malgrat que si substituïm el díode per aquest condensador, l’anàlisi del circuit no és simple ja que és una
capacitat no constant. En polarització directa, la capacitat és de valor molt elevat i, en conseqüència, la
constant de temps també ho és. Per tant, la disminució de la tensió en borns del díode és inicialment molt
lenta. A mesura que disminueix vD (n’hi ha prou amb unes dècimes de volt) la capacitat disminueix en
diversos ordres de magnitud i, amb ella, la constant de temps. Aleshores, la disminució de vD es fa molt
ràpida. La diferència d’aquests ordres de magnitud de les constants de temps explica la forma del transitori
de vD, i els valors instantanis de vD expliquen la forma de la corba del corrent.



192 Circuits i dispositius electrònics

6.6  El díode en petit senyal

Es diu que el díode treballa en mode dinàmic de petit senyal quan processa senyals de petita amplitud (de
l’ordre de la tensió tèrmica VT). En aquest cas, el circuit sol excitar-se mitjançant un generador de senyal
superposat a un generador de contínua (figura 6.38a). Aquest generador de valor constant, junt amb d’altres
components del circuit, proporciona una tensió i un corrent pel díode de valor constant que s’anomena
polarització. El senyal produeix variacions en el corrent i tensió pel díode, que se superposen als valors de
polarització.
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Figura 6.38  Díode excitat amb una tensió contínua i un petit senyal.
a) Circuit. b) Forma d’ona del senyal. c) Forma d’ona de la tensió total

Suposeu, de moment, que el senyal sigui de baixa freqüència i que es pot negligir l’efecte de CD. La resposta
del circuit es pot trobar, en aquesta situació, de forma gràfica, tal com s’indica a la figura 6.39. El corrent pel
díode té un component de senyal, indicat a la figura com ∆iD, superposat a un component continu IDQ.
Encara que no s’indica a la figura, vD també ve donada per la suma d’un component continu, vDQ, i un
component de petit senyal. Existeix el conveni d’anomenar els components de senyal amb lletres minúscules
i subíndex en minúscules. Malgrat això, en aquest text s’anomenen en forma d’increments per ressaltar que
se superposen als valors de polarització.
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Figura 6.39  Anàlisi gràfica del circuit  de la figura 6.38
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Encara que els valors iD(t) i vD(t) de l’expressió anterior s’obtenen en sumar el senyal continu i el petit senyal,
observeu que el component de petit senyal depèn de la posició del punt Q, és a dir, de IDO. No es tracta, doncs,
de l’aplicació del principi de superposició, en què cada component és independent dels altres. Tot i això, com es
veurà als propers apartats, sí que és possible calcular separadament el component continu i a partir d’ell el
component incremental, i obtenir la resposta total amb la suma d’ambdós components. El primer càlcul
s’anomena càlcul de la polarització o del punt de treball, i el segon, càlcul del circuit incremental.

Els conceptes presentats en aquests apartats, a més de l’interès específic per comprendre el comportament
del díode, introdueixen uns conceptes de molta importància per entendre els principis en què es basen els
amplificadors, els quals es presenten al proper capítol.

6.6.1  Concepte de circuit incremental

L’anàlisi de la malla del circuit de la figura 6.38a porta a les equacions següents

)()( DDQDDQSDD vViIRvV ∆++∆+=∆+ (6.25)

El senyal ∆vs varia amb el temps, i pot prendre el valor zero. Per tant, s’ha de complir que

DQDQDD VRIV += (6.26)

és a dir, el circuit de contínua ha de complir la llei de tensions de Kirchhoff. Si introduïm 6.26 a l’equació
6.25, resulta

DDS vRiv ∆+∆=∆ (6.27)

Aquesta equació no és res més que la llei de tensions de Kirchhoff, aplicada a les variacions sobre els valors
d’equilibri. Indica que l’increment de tensió produït pel generador de tensió ha de ser neutralitzat per un
increment de la caiguda de tensió en la resistència i per un augment de la tensió en els terminals del díode.
Es tracta, per tant, de l’equació incremental de tensions.

Per facilitar el càlcul dels increments, s’acostuma a construir un circuit incremental en què només són presents els
increments o senyals i que compleix l’equació 6.27. Aquest circuit es representa a la figura 6.40. Observeu que pel
circuit només circula un corrent incremental ∆iD, i només apareixen increments de tensió i el generador de senyal.
En particular, tots els components del circuit real en què la tensió entre els seus terminals es mantingui constant
(com és el cas del generador VDD) equival a un curtcircuit en el circuit incremental (ja que l’increment de tensió és
nul). La resistència no varia el seu valor en el circuit incremental, ja que la relació entre els increments de tensió i
corrent encara és la llei d’Ohm. Observeu també que en aquest circuit incremental el díode ha de ser substituït per
un díode incremental en què circuli un corrent ∆iD i proporcioni entre els seus terminals una tensió ∆vD (en el
circuit ho hem representat amb el símbol del díode envoltat per una circumferència).
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Figura 6.40  Circuit incremental corresponent al circuit de la figura 6.38a
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Per poder fer l’anàlisi del circuit incremental de la figura 6.40 cal substituir el díode pel seu circuit
equivalent en petit senyal. Aleshores és possible calcular ∆iD i ∆vD en funció de ∆vs.

6.6.2  Model del díode en petit senyal

El model del díode en petit senyal proporciona la relació funcional entre els increments de corrent i de tensió
en els terminals del díode. Si l’amplitud del senyal és petita, es comet un error petit si se substitueix la corba
del díode per la recta tangent en el punt Q (vegeu la figura 6.39). Si l’amplitud de ∆vs és petita, la intersecció
de la recta de càrrega i la corba del díode quasi coincideix amb la intersecció de la recta de càrrega i la
tangent a la corba en el punt Q (punts Q' i Q'').

Sobre aquesta recta, la relació entre els increments de corrent i tensió és
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on rd és la inversa del pendent m de la recta tangent, amb un valor
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on s’ha suposat que el díode es comporta segons el seu model exponencial, i s’ha calculat la derivada en el
punt de treball Q. El paràmetre rd que relaciona els increments de corrent i tensió en el díode s’anomena
resistència dinàmica o incremental del díode, i el seu valor és funció del corrent de polarització IDQ
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ja que Is és molt petita i usualment IDQ és molt superior a Is.

Quan els senyals que processa el díode no són de baixa freqüència la capacitat CD no es pot negligir i el
model equivalent del díode en petit senyal es fa una mica més complicat. En aquest cas, cal substituir el
díode pel seu model dinàmic i considerar que la tensió en els seus terminals és la suma de la polarització i
del senyal. D’acord amb la figura 6.41ª
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El corrent que circula per la font dependent es pot aproximar si suposem vàlid el model exponencial del
díode i que hi ha petit senyal, és a dir, que ∆VD≤ VT. Aleshores l’exponencial de l’equació del díode es pot
aproximar pels dos primers termes del seu desenvolupament en sèrie de Taylor. A partir de 6.31
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Figura 6.41  a) Circuit dinàmic en gran senyal.  b) Circuit incremental de petit senyal
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El corrent que circula pel condensador CD es calcula derivant la càrrega qD lliurada al mateix. Si a més se
suposa que vd és molt petita

)(

2

DQDDQ

D
DQ

D

D

DD

D

DD
D

VCC

dt

vd
C

dt

vd

dv

dq

dt

dv

dv

dq

dt

dq
i

=

∆=∆≅==
(6.33)

Així doncs, si sumem les dues contribucions
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Aquest darrera expressió mostra que el model del díode en petit senyal és compost per la resistència
dinàmica rd en paral·lel amb la capacitat CDQ, calculades ambdues en el punt de treball VDQ, tal com s’indica
a la figura 6.41b.

Exemple 6.14

Calculeu el circuit equivalent de petit senyal d’un díode amb un punt de treball IDQ = 10 mA. Els paràmetres
dinàmics del díode són τt = 5 ns,  Cjo = 10 pF, Is = 10 fA, VJ = 0,9 V i MJ = 0,5.
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Exercici 6.14

La resistència dinàmica d’un díode és de 2,5 kΩ. Quin és el valor del corrent de polarització?

Solució: IDQ = 10 µA

   ♦   

Els dos elements del circuit equivalent del díode en petit senyal varien amb la polarització. En polarització
inversa la resistència dinàmica pren un valor molt elevat, atès que IDQ = -Is. Per tant, el model incremental
del díode es redueix a un condensador, amb un valor que és funció de la tensió de polarització inversa VDQ.
Quan el díode opera com un condensador dependent de la tensió aplicada s’anomena varicap.

6.7  Consideracions tèrmiques

La temperatura d’operació d’un díode no és sempre la mateixa. Depèn tant de la temperatura ambient com
de la potència que dissipa el díode. Aquesta potència dissipada és una potència que el díode absorbeix dels
generadors independents i la converteix en calor, que produeix un augment de la temperatura a l’interior del
díode. En aquest apartat es presenten breument dues qüestions: com varien els paràmetres del díode en
augmentar la temperatura i  quina relació hi ha entre la temperatura del díode i la potència que dissipa.

6.7.1  Efectes de la temperatura sobre les característiques del díode

En augmentar la temperatura de treball del díode, la seva corba característica es desplaça a conseqüència de
l’augment del corrent invers de saturació i de la tensió tèrmica. L’augment del corrent invers de saturació
sol aproximar-se, per a díodes de silici, per

10/)()(072,0 2)()()( nomnom TT
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TT
nomss TIeTITI −− ≅= (6.35)
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on Tnom és la temperatura nominal de funcionament del díode. L’expressió anterior posa de manifest que el
valor de Is es dobla per cada increment de 10 °C en la temperatura de treball del díode.

Si es manté el corrent constant, el model exponencial del díode mostra que
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Observeu que la derivada de vD amb la temperatura no és constant. A la pràctica, però, sol aproximar-se per
una constant negativa, de forma que
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on k, per als díodes de silici, es pren com 2 mV/°C. Aquesta disminució de la tensió en el díode per a un
corrent constant provoca que la tensió llindar Vγ mostri la mateixa dependència que 6.37: disminueix 2 mV
per a cada increment d’un grau centígrad.

La tensió de ruptura Vz també varia amb la temperatura. L’increment d’aquesta tensió ve donat per

TVV zz ∆=∆ α (6.38)

on el paràmetre α s’anomena coeficient de temperatura de la tensió de ruptura. Si Vz és menor que 6 V,
aquest coeficient sol ser negatiu, mentre que per a valors superiors a 6 V és positiu.

6.7.2  Potència dissipada i augment de la temperatura

La potència que absorbeix un díode s’evacua en forma de calor i es produeix un augment en la temperatura
de treball del díode. La relació entre la potència dissipada PD la temperatura a l’interior del díode Tj i la
temperatura ambient Ta sol modelar-se mitjançant l’equació següent

Djaaj PTT θ+= (6.39)

on θja s’anomena resistència tèrmica entre el semiconductor i l’ambient.

Cada material semiconductor permet un valor màxim de Tj. Si es supera aquest valor, el dispositiu
experimenta un deteriorament irreversible. Per al silici, el valor de Tjmàx sol ser entre 150 °C i 200 °C.
L’equació 6.39 estableix un valor màxim de la potència que pot dissipar un díode, amb una temperatura
ambient determinada
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El comportament tèrmic del díode obeeix al circuit tèrmic de la figura 6.42b. La resistència tèrmica ve
donada com la suma de dos components: una resistència entre el semiconductor i l’encapsulat, θjc, i una altra
entre l’encapsulat i l’ambient, θca. La temperatura del semiconductor és Tj = PD·θjc + Tc, mentre que la de
l’encapsulat és Tc = PD·θca + Ta. La resistència θca es pot disminuir amb un dissipador de calor, que
consisteix en una peça de metall de gran superfície per facilitar l’evacuació de calor, la qual ha de ser unida
tèrmicament al díode, però aïllada elèctricament d’ell.

La resistència tèrmica θjc sol proporcionar-la el fabricant del dispositiu a través d’una corba com la mostrada
a la figura 6.42a. Per a temperatures de la càpsula inferiors a Tco, el díode pot dissipar tota la seva potència
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nominal. A partir d’aquesta temperatura la potència que pot dissipar el díode disminueix, fins que s'anul·la
per a Tc = Tjmàx. La resistència θjc és

)(nomD

cojmax
jc P

TT −
=θ (6.41)

Figura 6.42  a) Potència dissipable en funció de la temperatura de l’encapsulat. b) Circuit tèrmic del
dispositiu

Quan un díode ha de dissipar una potència important, es determina en primer lloc la resistència tèrmica total
mitjançant 6.39. S’escull un díode que presenti una resistència tèrmica entre el semiconductor i la càpsula
inferior al valor calculat i amb una potència nominal superior o igual a la que ha de dissipar el díode.
Finalment, es calcula la resistència tèrmica del dissipador restant a la resistència total la resistència tèrmica
θjc del díode escollit.

6.8 Anàlisi de circuits amb díodes amb SPICE

L’objectiu d’aquest apartat és doble. D’una banda, es tracta de presentar la forma com SPICE modela el
díode, els paràmetres més importants d’aquest model i els seus valors per defecte. D’una altra, familiaritzar
el lector en la realització d’anàlisis de circuits amb díodes amb PSPICE i en l’ús de la instrucció .DC. El
lector que no disposi d’aquest programa, o que no estigui interessat en el seu ús en aquest moment, pot
passar al capítol següent sense solució de continuïtat.

6.8.1  Model SPICE del díode

SPICE modela el díode de forma que permet una gran aproximació a les característiques mesurades en un
díode real. Aquest model permet diversos graus de simplificació de manera que es pot reduir al model
exponencial descrit a l’inici del capítol.

La característica Id(vD) d’un díode real amb polarització directa és semblant a la corba mostrada a la figura
6.43b. Aquesta corba es desvia de la proporcionada pel model exponencial (figura 6.9b) en tres regions. Per
a tensions directes de petit valor el corrent és més gran que el corrent que proporciona el model exponencial
i presenta un pendent menor. Aquest fenomen sol modelar-se sumant al model exponencial una altra equació
exponencial amb un factor d’idealitat de valor 2
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Per a corrents més grans que Ikf (vegeu la figura 6.43b) el corrent del díode és menor que el modelat pel
díode exponencial i el seu pendent també és menor. Es diu que en aquesta regió el díode opera en alta
injecció. Per modelar aquest fenomen, SPICE utilitza l’equació
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En aquesta equació, Id1 és el corrent proporcionat per l’equació 6.42. Per als valors de vD per als quals Id1 és
molt inferior a Ikf , el corrent Id en 6.43 coincideix amb Id1, ja que l’arrel quadrada del denominador tendeix a
la unitat. Quan Id1 és molt més gran que Ikf, el terme unitat de l’arrel és negligible i, en conseqüència, Id és
proporcional a l’arrel quadrada de Id1. Com que per a aquests corrents Id1 donat per 6.42 és pràcticament
Isevd/VT, resulta que Id és proporcional a evd/2VT, de manera que s’obté un pendent que és la meitat del que
presenta el corrent per a valors inferiors a Ikf.

El tercer marge de desviació entre el model exponencial i la característica 6.43b es dóna per a corrents molt
elevats. Aquesta desviació és deguda als efectes de les resistències paràsits del díode. En SPICE es modela
aquest fenomen amb una resistència sèrie Rs en el model del díode, tal com es mostra a la figura 6.43a. La
tensió entre terminals del díode és, per tant,

sddD Rivv += (6.44)

La característica del díode real en polarització inversa també es desvia del comportament modelat pel díode
exponencial. Aquest model prediu, en polarització inversa, un corrent constant de valor -Is, però en realitat el
corrent sol incrementar en augmentar la tensió inversa. En SPICE, aquest fenomen es modela, en part,
mitjançant la resistència en paral·lel Gmín de la figura 6.10a. No obstant això, la desviació més important es
dóna a la regió de ruptura, que no és inclosa en el model exponencial. En SPICE, aquesta regió s’aproxima
en sumar al corrent en polarització inversa "sense ruptura", Ir, una o més exponencials en la forma

Tbv

d

Vn

BVv

bvrd eIII ⋅
−−

−= (6.45)

Figura 6.43  a) Model del díode utilitzat en el programa de simulació de circuits per ordinador PSPICE.  b)
Característica directa del model. c) Característica inversa
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En aquesta expressió BV és una quantitat positiva igual al mòdul de Vz. Quan vd = -BV l’exponent de 6.45 és
nul i el corrent proporcionat pel terme exponencial és -Ibv, que es suma a Ir. Quan vd és molt més negativa
que -BV l’exponent de 6.45 és positiu i gran de manera que dóna un valor negatiu i gran a Id. El factor
d’idealitat de l’exponent d’aquesta expressió pot ser ajustat per aproximar millor la característica real.
La capacitat CD del díode és modelada per les equacions presentades a l’apartat 6.4.

El model SPICE també permet considerar la dependència amb la temperatura dels diversos paràmetres que
modelen el seu comportament. Així mateix, pren en consideració efectes suplementaris que no s’han descrit
en aquesta breu presentació. Si l’usuari no especifica el valor d’un paràmetre, SPICE pren uns valors per
defecte. A la taula 6.1 es dóna un resum dels paràmetres principals del model del díode i els seus valors per
defecte. El paràmetre Gmín es pot ajustar al valor que es vulgui, sempre que no sigui zero, ja que el mètode
de càlcul que utilitza el programa per resoldre el circuit exigeix que tingui un valor més gran que zero. Per
completar la informació presentada en aquest text, el lector ha de consultar el manual de la versió del
programa SPICE de què disposi. Observeu que si no s’especifica cap paràmetre en el model del díode, el
programa utilitza el del "díode per defecte", és a dir, el model exponencial del díode amb Is = 10-14A.
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Taula 6.1  Paràmetres del model SPICE i valors per defecte

6.8.2  Exemples d’anàlisi de circuits amb díodes amb SPICE

A continuació es presenten uns exemples sobre la influència dels paràmetres del model del díode sobre el
seu comportament i sobre l’ús de la instrucció .DC

Exemple 6.15

Obtingueu amb SPICE la característica id(vd) del díode en polarització directa amb els paràmetres següents:

a) D1: Els paràmetres del díode per defecte
b) D2:  Isr = 10 pA; Ikf = 1 mA i la resta per defecte
c) D3:  Isr = 10 pA; Ikf = 1 mA; Rs = 0,1 Ω

El programa per simular aquests tres díodes és el següent:
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ANÀLISI MODEL DÍODE EN SPICE
VDD  1  0  DC  0.5
D1   1    0   diode1
D2   1    0   diode2
D3   1    0   diode3

.model diode1 d

.model diode2 d(Isr=10p Ikf=1m)

.model diode3 d(Isr=10p Ikf=1m Rs=0.1)

.DC lin VDD 0.1 1.5 0.01

.Probe

.End

El circuit que descriu aquest programa conté quatre elements: una font de tensió contínua entre el nus 1 i la
massa; un díode D1 entre el nus 1 i la massa, amb  valors dels paràmetres per defecte; un altre díode D2
entre el nus 1 i la massa amb els paràmetres del cas b i un tercer díode D3 entre els mateixos nusos i amb
els paràmetres del cas c. Els resultats que proporciona SPICE es mostren a la figura 6.44a a escala lineal, i
a la figura 6.44b a escala logarítmica.

Exercici 6.15

Ajusteu els valors de Is, Isr, Ikf i Rs d’un díode de manera que la característica corrent-tensió en directa passi
pels punts següents: (200 mV; 4,9 µΑ );  (450 mV; 2,4 mA); (700 mV; 1,16 A);  (1,05 V; 51 A).

Solució: Is=  70 pA ;       Isr= 115 nA;         Ikf= 35 mA;           Rs= 3 mΩ
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Figura 6.44   a) Característica i-v a escala lineal. b) Característica i-v a escala logarítmica

Exemple 6.16

Analitzeu amb SPICE els transitoris de commutació d’un díode (circuit de la figura 6.37) amb VF=VR=10 V,
R=1 kΩ i discutiu la influència dels paràmetres TT i CJO en els transitoris del corrent. Preneu Is=10-14 A.

A la figura 6.45 es presenten els resultats relatius al transitori del corrent per a tres casos:

Figura 6.45  Transitoris del corrent del díode obtinguts amb PSPICE
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Díode 1:  TT = 5 ns      CJO = 2 pF
Díode 2:  TT = 2 ns      CJO = 2 pF
Díode 3:  TT = 5 ns      CJO = 0,5 pF

Observeu que la durada de la fase ts és determinada pel paràmetre TT, mentre que la durada de les fases tr i
tf ho és per CJO. Si s’inspeccionen les equacions de SPICE que modelen a CD, aquest resultat és lògic. En
polarització directa la capacitat és

T

Vv
s

sD V

eI
TTCC

Td /

=≅

que en directa i per a TT = 5 ns pren un valor numèric proper a 5 nF (vd=0,71 V). La constant de temps
inicial és, per tant, de l’ordre 5·10-6 s (moltíssim més gran que la durada de l’impuls simulat. Per això, vD
quasi no varia). En polarització inversa la capacitat Cs és negligible i domina Cj

5,0)/1( −−=≅ TdjD VvCJOCC

que per a CJO = 2 pF pren un valor proper a 0,1 pF. La constant de temps és de l’ordre de 0,1 ns, això
implica un canvi ràpid de la tensió en borns del díode.

Exercici 6.16

Determineu el valor de TT en el model SPICE del díode per tal que ts sigui 0,5 ns. Suposeu la resta de dades
com les de l’exemple 6.15, i preneu CJ0 = 0,5 pF.

Solució TT = 0,9 ns

Exemple 6.17

Analitzeu amb SPICE el circuit de la figura 6.46 i tingueu en compte que el generador vi proporciona un
senyal d’amplitud molt petita. Discutiu el comportament del circuit quan Vcc val 5 V i quan el seu valor és  -
-5 V.
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Figura 6.46   Circuit commutador amb díodes de l’exemple 6.17
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El fitxer d’entrada per a aquest circuit és el que s’indica a continuació, amb la numeració de nusos indicada
a la figura 6.46, on s’ha suposat que VCC val 5 V.

CIRCUIT COMMUTADOR A DÍODES

R1  6  3  10K

R2  7  5  10K

RL  4  0  5K

VCC  6  0  DC  5

VSS  7  0  DC -5

D1  3  2  DJ

D2  3  4  DJ

D3  2  5  DJ

D4  4  5  DJ

.MODEL   DJ   D

VI   2   0   PULSE(-5  5  0  1  1  2  6)

.TRAN  .05  10  0  0

.PROBE

.END

Els resultats obtinguts amb SPICE es donen a la figura 6.47. Observeu que el senyal d’entrada és constituït
per uns polsos que varien entre +5 V i -5 V, amb flancs de pujada i baixada lineals. El senyal de sortida vo
coincideix amb el d’entrada quan aquest és una tensió propera a 0 V, i queda fixat a un valor proper a 1,5 V
quan l’entrada supera aquest valor.

Figura 6.47  Formes d’ona generades per SPICE per al circuit de la figura 6.20
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Si es repeteix l’anàlisi anterior per a Vcc = -5 V, s’obté una tensió de sortida sempre nul·la. El lector pot
verificar que en aquest cas els díodes són  polaritzats en inversa i, per tant, equivalen a circuits oberts.

Aquest circuit s’utilitza com a commutador analògic controlat per la tensió Vcc. El generador d’entrada vi
proporciona un senyal d’amplitud molt petita. Quan Vcc val 5 V, la tensió de sortida és pràcticament igual a
la d’entrada. Quan Vcc val -5 V,  la sortida és desconnectada de l’entrada i el seu valor és nul.

Exercici 6.17

Analitzeu amb SPICE el circuit conformador d’un senyal sinusoïdal a partir d’un de triangular (figura 6.33) i
reproduïu el resultat mostrat a la figura 6.34.
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Qüestions

C6.1 Per quines raons no és possible utilitzar sempre un mateix model de díode en l’anàlisi de circuits?

C6.2 Definiu per a un díode d’unió els conceptes següents: a) Tensió llindar. b) Tensió tèrmica.
c) Tensió de ruptura. d) Tensió de treball. Indiqueu sobre la característica del díode, quan sigui
necessari, els paràmetres anteriors.

C6.3 Definiu per a un díode d’unió els conceptes següents: a) Resistència directa, Rs. b) Resistència
dinàmica, rd. c) Resistència zener, Rz. Indiqueu sobre la característica del díode, quan sigui
necessari, els paràmetres anteriors.

C6.4 Indiqueu el valor dels paràmetres que determinen la tensió tèrmica.

C6.5 El corrent que circula per un díode real ve aproximat per l’expressió següent:

ID = IS (e
Vs/Vt - 1)

Si la temperatura augmenta, quin efecte té sobre el corrent que circula pel díode?

C6.6 Quin efecte té la potència dissipada pel díode sobre la variació dels seus paràmetres?

C6.7 Quina diferència important hi ha entre el funcionament d’un díode normal i el funcionament d’un
díode zener?

C6.8 Dibuixeu la característica Iz-Vz d’un díode zener amb els sentits de corrent i tensió indicats a la
figura 6.36. Amb les tensions i corrents definits a la figura, quin gràfic correspon a la característica
I-V del díode?

C6.9 Enumereu els avantatges d’utilitzar un estabilitzador a l’etapa final d’una font d’alimentació.

C6.10 Quines restriccions té l’ús de díodes per aproximar una funció per trams lineals?

C6.11 Dibuixeu els models circuitals següents del díode: a) Model exponencial complet. b) Model en
petit senyal. c) Model a baixa freqüència.

C6.12 Quina utilitat podria tenir en un circuit la capacitat CD associada al díode?

C6.13 Raoneu quina és la forma d’ona de sortida del rectificador de mitja ona quan la capacitat CD
associada al díode no és negligible.

C6.14 Expliqueu el concepte de circuit incremental. Quin és el model incremental del díode? És
independent del punt de treball?

C6.15 Justifiqueu, a partir del model en petit senyal del díode, per què no pot actuar com a rectificador.
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Problemes

P6.1 Per als circuits següents, es demana: a) Trobeu els valors de V1 per als quals els díodes commuten
de On a Off. b) Dibuixeu les característiques V2 - V1. c) Dibuixeu les característiques I1 - V1
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P6.2 Dibuixeu sobre un paper mil·limetrat a escala lineal, les característiques Id-Vd de dos díodes a
T=300 K, amb Is = 1 nA i Is = 0,1 fA. (Preneu com a escala 1V i 10 nA.)

P6.3 Trobeu el punt de treball (iDQ vDQ) del díode del circuit de la figura a partir de l’equació
transcendent que resulta d'emprar el model exponencial del díode amb Is = 10 fA. (Preneu
VT = 25 mV.)

P6.4 Aproximeu la corba del problema P6.2 (Is = 0,1 fA) per trams lineals i trobeu els paràmetres
característics del díode (Rs i Vγ). Preneu com escala de corrents 1 µA. Quin és el valor de Vγ? Si
preneu com a escala de corrents 1A, quin és ara el valor de Vγ ?

P6.5 Representeu gràficament la característica I-V d’un díode amb un model circuital per conducció
directa constituït per un díode ideal en sèrie amb una resistència de 0,5 Ω i en sèrie amb una font
de tensió constant de 0,6 V.

P6.6 a) Trobeu gràficament el corrent ID i la tensió VD en un circuit format per una font constant de 3 V
en sèrie amb una resistència de 2 Ω i en sèrie amb un díode amb les característiques del díode del
problema anterior. b) Repetiu l’anàlisi anterior de forma numèrica però amb el model de trams
lineals del díode.

P6.7 Per al circuit del problema P6.3, obtingueu gràficament i analítica Vo(t) en resposta a Vi(t), on Vi(t)
és un senyal quadrat de 20 V d’amplitud.  Utilitzeu per al díode el model de trams lineals amb Rs =
0 Ω, Vγ = 0,7 V, Vz = -5 V i Rz = 500 Ω.

P6.8 Trobeu gràficament el punt de treball (ix , vx) del circuit de la figura P6.8 si sabeu que el díode
segueix el model exponencial amb Is=10-7A. Suposeu tots els díodes iguals. Dades: Vcc = 10 V,
Icc = 5 mA
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P6.9 Repetiu el càlcul del problema 6.3 substituint els elements tancats en el requadre pel seu equivalent
Thévenin. Justifiqueu per què es pot utilitzar l’equivalent Thévenin en un circuit que conté un
element no lineal com un díode.  Dades: Rs = 5 Ω, Vγ= 0,6 V.

P6.10 Per al circuit de la figura P6.10 calculeu el marge de tensions d’entrada perquè el díode estigui a la
regió directa, a la regió de tall i a la regió zener, en funció de Vγ ι Vz. Dades: R2 = 2R1 = 2Rc
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+

R
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2

1 V
+
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+
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V i 100 Ω

Figura P6.10 Figura P6.11 Figura P6.15

P6.11 Sigui el circuit de la figura P6.11, on els díodes es poden representar segons el model de trams
lineals amb Vγ = 0,6 V, Vz = -4 V Rz = 10 Ω i Rs = 1 Ω. Es demana: a) Determineu les condicions
perquè els díodes estiguin en directa, en tall i en ruptura. b) Dibuixeu el gràfic Vo-Vi.  c) Dibuixeu
l’ona de sortida quan el senyal d’entrada és una ona triangular de 10 V de pic.

P6.12 En el rectificador de doble ona de la figura 6.19b, dibuixeu la forma d’ona a la càrrega RL, amb
vg=10sin(ωt), Vγ = 0,7 V, Rs = 5 Ω i RL = 1 kΩ.

P6.13 Donat el circuit de la figura P6.13: a) Descriviu-ne el funcionament. b) Si per als díodes es pren
Vγ= 0,7 V i Rs = 5 Ω, dibuixeu la forma d’ona de la tensió de sortida del circuit Vo per a una
entrada Vi = Vp sin (ωt).

P6.14 El circuit de la figura P6.14 és un rectificador de precisió. Descriviu-ne el funcionament i dibuixeu
la forma d’ona de la tensió de sortida. Suposeu que l’entrada és una sinusoide.

P6.15 El circuit de la figura P6.15 és excitat per un senyal Vi constituït per un pols de 2 V d’amplitud i 1
ms de durada. Aquest pols es repeteix cada 2 ms (el període del senyal és T = 2 ms). Es demana: a)
Calculeu la tensió en el condensador per a t = 1 ms. b) Trobeu Vc(t) i representeu-la gràficament. c)
Si el període de repetició del tren de polsos és ara de 10 ms, calculeu Vc(t) i representeu-la
gràficament. Dades: R = 1 k Ω, C = 1 µF, Vc(t = 0-) = 0 V. Suposeu díodes ideals.



6.  El díode. Circuits amb  díodes 209

P6.16 En el circuit rectificador de la figura P6.16 es demana: a) Determineu l’expressió matemàtica del
senyal de sortida Vo. b) Dibuixeu la forma d’ona del senyal de sortida. c) Dibuixeu el senyal de
sortida que s’obtindria si la resistència R no hi fos. d) Repetiu l’apartat b per a una freqüència del
senyal d’entrada d'1 kHz. Suposeu el díode ideal i que el senyal d’entrada és una ona quadrada
d’amplitud A (valors A i -A) i freqüència 5 Hz. Dades: L = 50 mH, R = Rc = 10 Ω.

P6.17 En el circuit rectificador de mitja ona amb filtre de condensador suposeu Vi = 10 sin(ωt), amb f =
50 Hz, el díode ideal i la resistència de càrrega RL de 100 Ω. Es demana: a) Quin ha de ser el valor
de C perquè l’arrissat sigui de 0,5 V? b) Estimeu el temps de conducció del díode. c) Estimeu la
càrrega que ha cedit el condensador a RL durant el temps en què el díode s’ha mantingut tallat. d)
Quin serà el corrent pel díode durant la recàrrega del condensador si aquest corrent és constant
durant el temps de conducció del díode?

P6.18 El regulador zener de la figura 6.36 utilitza un díode zener de Vz = -20 V per mantenir 20 V
constants a través de la resistència de càrrega RL. Si la tensió d’entrada varia de 32 V a 43 V i el
corrent a la càrrega de 200 mA a 600 mA, determineu el valor de RS per mantenir la tensió constant
a través de la càrrega. Determineu el marge de potència per a la resistència i per al díode zener.
Suposeu Rz = 0.

P6.19 Es vol fer un estabilitzador com el de la figura 6.36 amb un díode zener de Vz = 5V i Rz nul·la. La
tensió d’entrada varia entre 10 V i 20 V. a) Si no es connecta la resistència RL, trobeu el valor
mínim de RS perquè la potència en el díode no excedeixi els 250 mW. b) Si es connecta una
resistència RL amb un valor que varia entre 600 Ω i 1.200 Ω, determineu el valor de RS que
minimitza la potència dissipada en el díode sense perjudicar el funcionament del regulador.

P6.20 Es vol dissenyar un detector d’envolupant per desmodular un senyal sinusoïdal modulat en
amplitud de les característiques següents:  Freqüència del portador: 2 MHz; freqüència del senyal
modulador: 15 kHz; índex de modulació: 15%. Dibuixeu el circuit detector i indiqueu el valor dels
components emprats. Nota: Es defineix l’índex de modulació com Am/Vim. Dada: Vim = 1 V.

P6.21 En el circuit de la figura P6.21 Vi = A·sin ωt, indiqueu la forma de Vo(t), per A < VB i per A > VB.

P6.22 En el circuit de la figura 6.20a, amb R = 500 Ω, VB1 = 1 Vy VB2 = 6 V, s’afegeix una resistència de
0,25 Ω en sèrie amb D1 i una altra de 100 Ω en sèrie amb D2. Se suposen D1 i D2 ideals. Es
demana: a) Trobeu els valors de Vi(t) per als quals els díodes D1 i D2  commuten de off a on. b) Si
Vi(t)= 25 sin (ωt), dibuixeu Vo(t). c) Les dues branques que contenen D1 i D2 corresponen al model
d’un díode per trams lineals. Dibuixeu la característica i-v d’aquest díode i obtingueu Rs, Rz, Vγ i Vz.

P6.23 Dissenyeu un circuit fixador de nivell que sumi 5 V a un senyal sinusoïdal de 5 V d’amplitud.
Suposeu Vγ = 0,7 V,  C = 0,1 µF i f = 5 kHz.
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P6.24 Es vol dissenyar un circuit en què la tensió de sortida Vo sigui aproximadament l’arrel quadrada de
la tensió d’entrada Vi. Per a això s’utilitza el circuit de la figura 6.30, amb R1 = 1 kΩ, Va = 1 V i Vb
= 2 V. Es vol que la característica de transferència Vo(Vi) passi pels punts (1,1), (4,2) i (9,3).
Suposeu els díodes ideals.

P6.25 La figura P6.25 representa un circuit de protecció per a la desconnexió d’un inductor. a)
Determineu  l’energia acumulada en l’inductor per a t < 0. b) Trobeu i representeu gràficament iL(t)
per a t > 0. c) Trobeu i representeu gràficament la potència dissipada en RL, RP i D al llarg del
temps. d) Comproveu que l’energia total dissipada coincideix amb l’energia total acumulada en
l’inductor a t < 0. Dades: Va= 10 V, RL = 100 Ω, Rp = 10 k Ω, L = 1mH, Vγ = 0,7 V

P6.26 Al circuit de la figura P6.26, obtingueu Vo(t) per a Vi(t) = Vp sin (ωt) i representeu-la gràficament.
Dades: Vp = 7 V,  R2 = 2R1 , D = díode ideal,  Vcc = 10 V.
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P6.27 Suposeu que a causa de la baixa freqüència de Vi(t), els efectes capacitius del díode són negligibles
per calcular Vo(t). Suposeu C1 i C2 curtcircuits per a la freqüència del senyal Vi(t). Dades: Vγ = 0.7
V  VT = 25 mV

P6.28 En el circuit de la figura el díode és polaritzat inversament i equival en petit senyal a un
condensador. L’associació de L i C en paral·lel constitueix un "circuit ressonant" a la freqüència

1 2/ π LC . Es demana indicar el marge de freqüències de ressonància del circuit en variar el
potenciòmetre entre els seus dos extrems. Dades: Cjo = 2 pF, m = 0,5, Vj = 1 V, C2 = 1 µF,

L = 10 mH
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P6.29 La forma que pren el senyal del transitori de commutació de conducció a tall (vegeu la figura
6.37b) es deu a la dependència de la capacitat associada al díode CD, amb la tensió aplicada als seus
terminals VD. Aquesta dependència provoca que CD prengui valors relativament elevats quan VD és
positiva i petits quan VD és negativa. Per estimar els valors que pren CD, se suposarà que a
l’interval 0 - ts pren un valor constant CD1 i durant tr un altre valor constant CD2. Es demana: a)
Estimeu els valors de CD1 i CD2. b) Representeu gràficament Cs(VD) i Cj(VD) suposant ts = 5 ns, Cjo
= 2 pF i  Is = 10-14 A. Suposeu VD(0)= 0,7 V i Vj = 1 V. c) Compareu els resultats de l’apartat a)
amb els de l’apartat b). Quin ha de ser el valor de VD(ts) ?

P6.30 Un díode de silici pot treballar a una potència màxima de 2 W en ambients amb una temperatura de
20 °C, però en aquestes condicions la part exterior del díode s'escalfa fins a 100 °C. Volem
augmentar la potència màxima del díode fins a 3 W i fer que la temperatura de la part externa no
excedeixi 40 °C. Per a això s’utilitza el radiador adequat. a) Calculeu la resistència tèrmica del
díode des de la unió a l’ambient. b) Calculeu la resistència tèrmica del radiador que cal emprar.

P6.31 Un díode semiconductor associat a un radiador amb una resistència tèrmica de 2 °C/W ha de
treballar a 50 °C de temperatura ambient. Les seves característiques de dissipació són: potència
total: 40 W; resistència tèrmica unió-fons de càpsula: 1 °C/W; resistència tèrmica fons de càpsula-
radiador: 0,5 °C/W. Calculeu: a) Temperatura de la unió (Tj). b) Temperatura del fons de càpsula
(Tfc). c) Temperatura del radiador (Tr). d) Superfície del radiador (suposeu-lo pla i horitzontal i
amb un coeficient d’expansió tèrmica de 2 mW/ cm2  °C ). Nota: La superfície del radiador es
calcula amb l’expressió

raR
S

σ
1=

on Rra és la resistència tèrmica entre el radiador i l’ambient i σ és el coeficient d’expansió tèrmica.

P6.32 Suposeu que Vi és una tensió sinusoïdal d’amplitud A i indiqueu quin és aproximadament el valor
de Vo en el circuit de la figura P6.32.
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