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Capítol 9  Altres dispositius semiconductors

L’objectiu d’aquest capítol és presentar alguns dispositius semiconductors que, si bé no són d’ús tan general
en l’electrònica actual com el díode i els transistors bipolars i MOS, s’utilitzen àmpliament en circuits
electrònics de caràcter més específic. Aquests dispositius es presenten en tres blocs: dispositius
optoelectrònics, dispositius utilitzats per a l'electrònica de potència i el transistor d’efecte de camp d’unió
JFET.

9.1 Dispositius optoelectrònics

La llum és una radiació electromagnètica de la mateixa naturalesa que les ones de radiocomunicacions i els
raigs X. El paràmetre que distingeix una radiació d’una altra és la seva freqüència o la seva longitud d’ona.
L’ull humà és sensible a les radiacions electromagnètiques de longituds d’ona compreses entre 0,38 µm
(violat) i 0,76 µm (vermell). Les ones electromagnètiques de longitud d’ona inferior a 0,38 µm formen
l’anomenat espectre ultraviolat, mentre que les de longitud d’ona superior a 0,76 µm constitueixen l’espectre
infraroig. La sensibilitat de l’ull humà és màxima a la longitud d’ona de 0,55 µm (verd) i disminueix a
mesura que s’allunya d’aquest màxim en totes dues direccions.

L’optoelectrònica és la tècnica que tracta de la interacció entre la radiació lluminosa i el corrent elèctric en
dispositius semiconductors. Els dispositius optoelectrònics cobreixen un ampli ventall de funcions. Uns
generen senyals lluminosos a partir de senyals elèctrics, com el díode electroluminescent i el díode làser, o al
revés, com el fotodíode i el fototransistor. La cèl·lula solar converteix l’energia lluminosa en energia
elèctrica. Les longituds d’ona en què operen els dispositius optoelectrònics s'estenen des de l'infraroig a
l'ultraviolat.

9.1.1 El díode electroluminescent (LED)

El díode electroluminescent, conegut també com LED (inicials de Light Emitting Diode), és un díode d’unió
P-N que emet llum quan està polaritzat en directa. La intensitat de la llum emesa és aproximadament
proporcional a la intensitat del corrent que travessa el díode. La longitud d’ona de la llum emesa (color)
depèn del material amb què està fabricat el díode.

A la figura 9.1b es presenta un espectre típic de la llum emesa per un LED. Observeu que aquest espectre
s'estén en un marge estret de longituds d’ona al voltant d’un màxim. A la figura 9.1c es presenta la intensitat
emesa pel díode en funció de l’angle mesurat des del seu eix central. Observeu que quan la direcció des de la
qual s’observa el díode forma un angle d'una mica més de 30° respecte a l’eix, la intensitat emesa és només
el 50 % de l’emesa amb angle nul.

La comprensió del principi físic en què es basa l’emissió de llum pel díode exigeix un coneixement mínim
del comportament dels semiconductors. La llum emesa es deu a "l’energia d’excés" que s’allibera en un
procés de recombinació d’un parell electró-forat. Aquesta energia d’excés s’emet en forma de calor en
alguns semiconductors com el silici, però en d’altres materials, com per exemple l’arseniür de gal·li,
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s’allibera en forma de radiació electromagnètica. Remetem el lector interessat al capítol 10, on s'explica
aquest fenomen físic.
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Figura 9.1  a) Símbol del LED. b) Espectre d’emissió del LED. c)  Diagrama de radiació
de l’emissió del LED

Una diferència important entre el LED i els díodes normals de silici és la tensió llindar. Com que els
materials que s’utilitzen per fabricar el LED són diferents del silici, la tensió llindar del díode també és
diferent. Mentre que per al silici la tensió llindar és d’uns 0,7 V, la tensió llindar dels LED sol variar entre
1,5 i 2,5 V, depenent del material utilitzat per a la fabricació del díode.

El circuit típic per excitar el LED es compon de la connexió en sèrie d’una font d’alimentació, VDD, una
resistència, RS, el LED i un interruptor (un transistor, per exemple). Quan l’interruptor és obert, no circula
corrent pel LED, de manera que es manté apagat. Amb l’interruptor tancat, circula corrent pel díode, de
manera que emet llum. El corrent pel díode és
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Un valor típic de corrent per un LED per tal que s’il·lumini és d’uns 10 mA. Normalment la tensió inversa
de ruptura d’aquest díode és petita, i 5 V n'és un valor típic.

Un altre dispositiu emissor de llum és el díode làser. Es tracta d’un dispositiu similar al LED, però la
radiació que emet presenta dues diferències importants. D'una banda, el seu espectre d’emissió és molt més
estret, i pràcticament es redueix a una única longitud d’ona, de manera que diem que és una radiació
monocromàtica. D'altra banda, les ones electromagnètiques emeses són en fase, propietat que s’anomena
coherència.

9.1.2 El fotodíode

El fotodíode és un díode d’unió PN en què es permet que la radiació lluminosa que incideix sobre ell penetri
a l’interior del semiconductor. Aquesta radiació electromagnètica genera un corrent, iL, que és proporcional a
la intensitat d’aquesta radiació, que se suma al corrent normal del díode. El corrent que circula pel fotodíode,
iFD, és

L
Vv

SFD ieIi TFD −−= )1( / (9.2)



9. Altres dispositius semiconductors 345

on IS és el corrent invers de saturació del díode i vFD és la tensió aplicada entre terminals del dispositiu. A la
figura 9.2 es representa l’equació anterior per a valors diferents de iL.

Si el fotodíode es polaritza amb una tensió inversa (vFD<<0), el corrent pel díode és

LLSFD iiIi −≅−−= (9.3)

sempre que iL>>IS. El corrent pel díode és, per tant, aproximadament iL, que és proporcional a la intensitat de
la radiació lluminosa.

Figura 9.2  a) Símbol del fotodíode. b) Característica i-v d’un fotodíode per a diferents valors de iL

Una característica important d’un fotodíode és la seva resposta espectral, és a dir, la gamma de longituds
d’ona a les quals el fotodíode és sensible i ofereix senyal de sortida. Aquesta característica depèn del
material amb què està fabricat el dispositiu. Es poden trobar fotodíodes que detecten radiació a l’espectre
infraroig, a l’ultraviolat i en diversos marges de l’espectre visible. De manera semblant al que passava amb
els LED, la sensibilitat del fotodíode depèn de l’angle d’incidència de la radiació amb el dispositiu.

Hi ha dues estructures importants de fotodíodes: els fotodíodes PIN i els APD. Els primers deuen el seu nom
a la seva estructura: un semiconductor P, seguit d’un d’intrínsec (I) i llavors el semiconductor N (vegeu el
capítol 10). Amb aquesta estructura s’aconsegueixen fotodíodes en què el retard del senyal elèctric respecte a
l’òptica que l’ha generat és molt petit.

El fotodíode APD (de l’anglès Avalanche Photo Diode) opera a la regió de ruptura. Com es pot observar a la
figura 9.2, si es treballa amb una tensió inversa fixa en aquesta regió s'aconsegueixen corrents més grans per
a la mateixa il·luminació. Es diu que el díode presenta un "factor de multiplicació" del corrent fotogenerat,
que pot ser de valor molt elevat.

9.1.3 La cèl·lula solar

La cèl·lula solar és un dispositiu que converteix l'energia de la radiació lluminosa que incideix sobre ella en
energia elèctrica. Consisteix en un fotodíode que treballa en el quart quadrant. Observeu que la potència
dissipada pel dispositiu és positiva en el primer i el tercer quadrants, però és negativa en el quart. Una
potència dissipada negativa significa que el dispositiu lliura potència en lloc de consumir-la.
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A la figura 9.3 es representa la característica i-v d’una cèl·lula solar i la potència que lliura en funció de la
tensió entre els seus terminals. Es fa treballar la cèl·lula solar en el punt de la seva característica on la
potència lliurada és màxima. La potència elèctrica que lliura, en aquest punt, és IM·VM. El corrent que lliura
quan es curtcircuiten els seus terminals (V = 0) s’anomena corrent de curt circuit de la cèl·lula, ISC. La tensió
que presenta entre els seus terminals quan es mantenen en circuit obert s'anomena tensió de circuit obert,
VOC. S’anomena factor de forma, FF, la relació següent
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Figura 9.3  a) Característica i-v d’una cèl·lula solar. b) Potència lliurada en funció de la tensió

Un paràmetre important de la cèl·lula solar és el seu rendiment o eficiència de conversió, que és la relació
entre la potència elèctrica que lliura i la potència lluminosa  incident
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La potència lluminosa incident procedent del Sol, a la superfície terrestre, és de l'ordre de 100 mW/cm2. Un
valor típic d'eficiència de conversió a les cèl·lules actuals és el 15 %. Per tant, una cèl·lula solar pot
proporcionar uns 15 mW/cm2 d'energia elèctrica. Valors típics dels altres paràmetres en cèl·lules solars de
silici són: VOC = 0,6 V; ISC = 30 mA/cm2; FF = 0,83.

Per aconseguir uns valors pràctics de tensió elèctrica a través de cèl·lules solars se'n solen connectar diverses
en sèrie. Si es connecten n en sèrie, el conjunt equival a una bateria que lliura un corrent IM i una tensió
n·VM. Aquest conjunt de cèl·lules interconnectades s’anomena panell fotovoltaic.

A la figura 9.4 es representa una cèl·lula solar. El contacte metàl·lic de la superfície il·luminada ha de
permetre la penetració de la radiació solar. Per això té forma d'espina de peix. A les regions de la superfície
on no hi ha metall es diposita una capa antireflex per evitar les pèrdues per reflexió a la superfície. La
superfície posterior és completament metal·litzada. Entre ambdues superfícies es troba el dispositiu actiu,
que consisteix en una unió PN d’un gruix total d’uns 0,3 mm.
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Figura 9.4  Estructura d’una cèl·lula solar

Exemple 9.1

Quina superfície de cèl·lules solars és necessària per alimentar un llum incandescent de 100 W durant quatre
hores al dia? Suposeu que la radiació solar efectiva és de 100 mW/cm2 durant quatre hores al dia i que
l'eficiència de les cèl·lules és del 15 %.

El consum del llum és de (100 W) (4 h) (3.600 s/h), és a dir, 1,44·106 J.

La generació d'energia elèctrica per les cèl·lules és (100·10-3W/cm2)(0,15)(4 h)(3.600 s/h), és a dir,
216 J/cm2.

La superfície de cèl·lules necessària és 1,44 ·106 / 216  cm2 = 6.667 cm2 = 0,67 m2.

Exercici 9.1

Quina seria la potència elèctrica generada per un panell de 36 cèl·lules solars circulars de 10 cm de
diàmetre? Suposeu una eficiència del 15 % i una il·luminació de 100 mW/cm2.

Solució: 42 W

9.1.4 El fototransistor

El fototransistor és un transistor en el qual la radiació lluminosa penetra a l'interior de la unió base-col·lector,
i provoca que el corrent de col·lector sigui proporcional a la intensitat de la radiació. El fototransistor, de
vegades, no té terminal de base, de manera que iB = 0.

Si suposem un transistor NPN i que la unió col·lectora és polaritzada en inversa, el model de transistor
descrit al capítol 7 permet escriure
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on Ise i Isc són els corrents inversos de saturació del model del transistor. Si igualem la segona equació a zero
i substituïm a la primera, s'obté

scRFC Ii )( ββ += (9.6)

En il·luminar la unió col·lectora, es genera un corrent iL, proporcional a la intensitat de la radiació, que se
suma a ISC. El corrent de col·lector serà, per tant,

LRFLRFfoscorLscRFC iiIiIi )()())(( ββββββ +≅++=++= (9.7)

expressió que posa de manifest que el corrent de col·lector, si la il·luminació és prou intensa, és proporcional
al corrent fotogenerat i, per tant, a la intensitat de la radiació incident. Observeu que, a diferència del
fotodíode normal, el fotocorrent iL és multiplicat per un factor (βF+βR). Malgrat tot, l'avantatge d’aquesta
autoamplificació està compensat per una resposta en freqüència pitjor i una linealitat pitjor que les que
presenta el fotodíode PIN.

Són característiques específiques dels fototransistors la resposta espectral i el diagrama de radiació, similars
a les del fotodíode, i el corrent fotogenerat per a una radiació incident donada. Un exemple representatiu de
fototransistor és el BPX95C. Aquest transistor presenta un màxim de resposta espectral per a una longitud
d’ona de 800 nm; un ample de banda de 400 nm per al 50 % del màxim; un angle de 20o entre direccions de
meitat de sensibilitat i un corrent de col·lector d’uns 10 mA per a una il·luminació d'1 mW/cm2 de radiació
de 930 nm, si mantenim VCE = 5 V. El corrent d'obscuritat del fototransistor és inferior a 100 nA. A la figura
9.5 es representa el símbol del fototransistor i les seves característiques de sortida en funció de la intensitat
de la radiació incident, E.

Figura 9.5  a) Símbol del fototransistor. b) Característiques de sortida

Un dispositiu comercial resultant de la combinació d’un emissor de llum i un fotodetector és el parell
optoacoblat. Normalment consisteix en un LED i un fototransistor encapsulats conjuntament, tal com es
mostra a la figura 9.6. El LED transmet el senyal al fototransistor per via lluminosa. La característica
fonamental del conjunt és que el circuit del LED està elèctricament aïllat del circuit del fototransistor. Això
permet transmetre el senyal entre circuits elèctricament aïllats i és molt útil per protegir circuits en
aplicacions determinades.

Alguns paràmetres importants específics del parell optoacoblat són la tensió d'aïllament entre el circuit
emissor i el receptor, que sol ser de l'ordre dels quilovolts, i la relació de transferència de corrent del parell,
definida com el corrent de col·lector del fototransistor dividida pel corrent del LED. Valors típics d’aquesta
magnitud són dins el marge de 0,1 a 0,5.
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Figura 9.6   Parell optoacoblat

Exemple 9.2

El circuit de la figura 9.7 utilitza un optoacoblador per transmetre impulsos des de vi a vO. Trobeu R1 i R2 per
tal que un impuls de 5 V a vi doni un impuls de 5 V a vO. Tingueu en compte que el corrent màxim pel LED
és de 50 mA i la seva tensió llindar és de 2 V i que la relació de transferència de corrent de l'optoacoblador
és de 0,1.

Figura 9.7  Circuit de l’exemple 9.2

Si prenem, per exemple, un corrent de 10 mA en el LED (inferior a la màxima permesa), per a vi = 5 V,
resulta
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Quan el LED emet radiació, el corrent de col·lector del fototransistor és d'1 mA (10 mA · 0,1). Per tenir una
sortida de 5 V en vO , cal que
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Exercici 9.2

Determineu el valor màxim de R2 en el circuit de l’exemple anterior per tal que el transistor es mantingui a
la regió activa quan pel LED circula un impuls de 10 mA. Suposeu VCEsat = 0,2 V.

Solució: R2 = 9,8 kΩ
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9.2 Dispositius per a l'electrònica de potència

Per electrònica de potència s'entén la branca de la tecnologia electrònica que tracta de la transferència i el
control de l'energia elèctrica, en lloc del processament del senyal elèctric. Per aquest motiu, els circuits i els
dispositius de l'electrònica de potència solen operar amb tensions i corrents de valor elevat. Tensions de
quilovolts i corrents de centenars d'amperes són típics en les aplicacions d’aquesta tecnologia. Dos grans
camps d'aplicació de l'electrònica de potència són la conversió d'energia elèctrica (d'alterna a contínua, de
contínua a contínua i de contínua a alterna) i el control de motors. Aquestes tècniques es troben en
aplicacions que van des dels sistemes de calefacció i refrigeració d'ús domèstic fins al control de robots i
compressors que es troben a la indústria.

Una primera classificació dels dispositius per a l'electrònica de potència permet agrupar-los en dos blocs: un,
consistent en  l'adaptació dels dispositius d'ús general per a aplicacions d'electrònica de potència (díodes,
transistors bipolars i transistors MOS), i un altre, constituït per dispositius específics (tiristors, IGBT, etc.).
Bàsicament tots ells operen en forma digital: en tall o en conducció. En l'estat de tall el corrent que els
travessa és nul i, per tant, la potència que dissipen també és nul·la. En l'estat de conducció equivalen a un
interruptor tancat i permeten el pas de corrents elevats. Per tal que la potència que dissipen en aquestes
condicions sigui tolerable per al dispositiu, la caiguda de tensió entre els seus terminals ha de ser molt petita.

Les característiques especials que solen presentar els díodes de potència són una alta tensió de ruptura (fins a
uns quants quilovolts), una petitíssima resistència sèrie en directa, perquè els corrents intensos que els
travessen (de fins a alguns quiloamperes) produeixin una caiguda de tensió petita, i temps de commutació
petits.

Els transistors bipolars que s'utilitzen com a dispositius d'electrònica de potència treballen en estat de tall o
en saturació, on la tensió VCEsat és molt petita (de l'ordre d'1 V). La variable de control d’aquest interruptor
de potència és el corrent de base: si IB=0 el transistor està en tall, mentre que si pren un valor elevat, porta el
transistor a saturació. Aquests transistors poden suportar tensions VCE molt elevades, sense entrar en la regió
de ruptura, i corrents de col·lector molt intensos.

El guany de corrent βF que presenten aquests transistors quan treballen amb corrents elevats sol ser petit, de
l'ordre de 5 a 10. Per mantenir el transistor en saturació calen corrents de base elevats, ja que s'ha de complir
que IB > IC /β. Per disminuir aquest corrent solen utilitzar-se configuracions Darlington amb dos o tres
transistors encapsulats en un únic dispositiu (anomenades MD, de monolithic Darlington). Recordeu que en
la configuració Darlington (vegeu l'exemple 7.17) els col·lectors dels transistors estan units entre si, mentre
que l'emissor del primer transistor està connectat directament a la base del següent. La βF del transistor
equivalent del conjunt és aproximadament el producte de les βF dels transistors individuals.

Els transistors MOS de potència treballen en estat de tall, quan VGS < VT, o bé a la regió òhmica, quan VGS és
prou gran. En aquestes condicions, el transistor equival a la resistència RDSOn. El valor d’aquesta resistència
en els transistors MOS de potència és molt petit, per tal que el corrent, que pot assolir els 100 A, produeixi
una caiguda de tensió petita. La tensió VDS pot prendre valors molt alts (fins a 1.000 V) abans que el
transistor entri en ruptura. El transistor MOS actua com un interruptor controlat per la tensió VGS.

A diferència dels transistors, els tiristors no requereixen mantenir la variable de control en un valor alt (IB en
els bipolars o VGS en els MOS) per tenir l'interruptor tancat. N'hi ha prou a injectar un impuls de corrent pel
terminal de control per fer que el dispositiu passi de l'estat de tall a l'estat de conducció i s'hi mantingui. Així
mateix, mentre que els transistors treballen amb tensions unipolars, els tiristors admeten una tensió inversa
entre els seus terminals mantenint-se en estat de tall. Als apartats següents es descriuen els principals
tiristors.

A la figura 9.8 es presenten les característiques idealitzades dels principals dispositius de potència. La
característica del díode correspon a la del díode ideal ja que la tensió en conducció és molt petita respecte a
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les presents al circuit. Les característiques del transistor bipolar i MOS es representen a 9.8b. L'estat de tall
és el semieix positiu d'abscisses (vAK = vCE > 0 per al bipolar o vAK = vDS > 0 per al MOS) i l'estat de
conducció el semieix positiu d'ordenades (iC > 0 o iD > 0). El pas de l'estat de tall al de conducció és
bidireccional i controlat per la variable de control (IB o VGS). La característica idealitzada del tiristor és la
que es presenta a 9.8c. L'estat de tall és l'eix d'abscisses, tant per a tensions vAK positives com negatives.
L'estat de conducció és el semieix positiu d'ordenades (el tiristor és unidireccional per al pas de corrent, a
excepció del triac, que es comenta més endavant). Només és possible el pas d'estat de tall a estat de
conducció per a vAK positives, i no és possible el pas en el sentit contrari, tal com s'explica a l'apartat següent.

Figura 9.8  Característiques idealitzades de: a) Díode. b) Transistors de potència. c) Tiristors

Dispositiu Potència controlable Velocitat de commutació
Transistor MOS Baixa Alta
Transistor bipolar Mitjana Mitjana
Tiristor Alta Baixa

Taula 9.1  Comportament dels principals dispositius de potència

A la taula 9.1 es presenta una comparació dels diversos dispositius de potència respecte de la potència
controlable i la seva velocitat de commutació. Els tiristors són els que poden controlar potències més grans,
però són els més lents. Els transistors MOS són els que tenen menys capacitat de treballar a alta potència
però són els més ràpids. Els transistors bipolars presenten una posició intermèdia en ambdós aspectes.

9.2.1 El rectificador controlat de silici (SCR)

El rectificador controlat de silici, també anomenat SCR (inicials de Silicon Controlled Rectifier), és el
membre més conegut de la família dels tiristors, i de vegades s'anomena tiristor. El seu símbol, estructura
física simplificada i corbes característiques es representen a la figura 9.9.

Com es pot observar a les corbes característiques, el SCR impedeix el pas de corrent quan vAK és negativa, si
no és que aquesta supera la tensió de ruptura inversa VRM. Quan s'aplica una tensió vAK positiva i el corrent
de porta IG és nul, el SCR també impedeix el pas de corrent fins que vAK assoleix la tensió de ruptura directa
VDM. Quan s'arriba a aquesta tensió, el SCR fa una transició a l'estat de conducció, en què permet el pas d’un
corrent elevat en el sentit d'ànode a càtode, i manté entre els seus terminals una caiguda de tensió petita, de
l'ordre d'1 V. Quan s'injecta un corrent IG per la seva porta, la tensió directa necessària per passar a l'estat de
conducció disminueix, i aquesta disminució és més gran com més gran és IG.
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Figura 9.9   a) Símbol del SCR. b) Estructura física simplificada. c) Corbes característiques

Quan el SCR ja ha fet la transició a l’estat de conducció, hi roman encara que s’anul·li el corrent IG. Només
torna a l’estat de tall si el corrent que circula de l’ànode al càtode es fa menor que un valor crític anomenat
corrent de manteniment IH. Per aquesta raó, es diu que és el circuit el que força la transició del tiristor de
conducció a tall.

El comportament físic d’aquest dispositiu es pot entendre a través de l’analogia de dos transistors. Observeu
que l’estructura de quatre capes PNPN es pot descompondre en dos transistors bipolars, un PNP i un altre
NPN, connectats l'un amb l'altre, tal com s’indica a la figura 9.10. Quan la tensió vAK és positiva, la unió
emissora del PNP i la unió emissora del NPN estan polaritzades en directa, mentre que la unió col·lectora
(unió central) ho està en inversa. Per tant, els transistors estan polaritzats a la regió activa.

Suposeu inicialment que el corrent IA sigui nul i que també ho sigui IG. En aquestes condicions, els dos
transistors estan en tall ja que tots els corrents són nuls. És un estat estable.
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Figura 9.10  a) Descomposició del tiristor en dos transistors. b) Circuit equivalent

Suposeu ara que, per algun motiu, hi ha un corrent de base del NPN, IBN, no nul. Com que els transistors
estan en activa, el corrent de col·lector del NPN, ICN, augmenta, i com que coincideix amb el de base del
transistor PNP, IBP, provoca un augment del corrent ICP. Per tant, un augment de IBN provoca, a través del
llaç tancat dels dos transistors, el seu propi augment. Es diu que hi ha una realimentació positiva. Aquesta
realimentació pot provocar que els corrents pels dos transistors augmentin indefinidament i que el tiristor
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entri en estat de saturació. En aquest estat, les tres unions estan polaritzades en directa, i la caiguda de tensió
total del tiristor equival a la d’una unió PN en directa (uns 0,7 V), ja que les tensions de les altres dues
unions es neutralitzen mútuament.

Aquest mecanisme de realimentació pot ser estudiat quantitativament si substituïm els transistors de la figura
9.10b pels seus circuits equivalents i calculem el valor de IA. Si es negligeix l’aportació  de βRIcb davant de la
de βFIeb en ambdós transistors, com que la unió col·lectora és polaritzada inversament, resulta

FPFN

GFNscFN
A

II
I

ββ
ββ

−
++=

1

)1(
(9.8)

Recordeu que, en un transistor bipolar, βF pren valors petits quan IC és petit (vegeu la figura 7.13b). En un
tiristor en estat de tall, el corrent és pràcticament nul i el producte βFNβFP és molt menor que la unitat, per
això IA (vegeu 9.8) és pràcticament nul si IG ho és. Malgrat això, si IA augmenta, sigui perquè s’injecta un
corrent IG, sigui perquè ISC augmenta perquè la unió central entra a la seva regió de ruptura, els valors de βFN

i de βFP augmentaran i, quan el seu producte tendeix a la unitat, l’expressió 9.8 mostra que IA creix
indefinidament. Aquest creixement de IA provoca que els dos transistors entrin a la regió de saturació. Una
vegada en saturació, els corrents es mantenen elevats i els valors de βFN i βFP són suficients perquè IA

tendeixi a infinit encara que IG s’anul·li i ISC prengui un valor petit.

La transició d’un SCR a l’estat de conducció pot ser degut a dos motius. Si IG és nul, l’inici de la
realimentació positiva el produeix el creixement de ISC pel fet que la unió central inicia la ruptura. Això es
produeix per a una tensió vAK igual a VDM. Si s’injecta un corrent IG, la condició βFNβFP=1 es dóna per a un
valor menor de la polarització inversa de la unió central del tiristor, és a dir de vAK, pel fet que IG produeix
l’augment dels corrents que fan augmentar les βF dels dos transistors.

Els tiristors solen presentar un mecanisme de disparament no volgut, a causa d'un valor excessiu de dvAK/dt.
L’origen d’aquest mecanisme està en les capacitats paràsites associades al dispositiu. El corrent de càrrega
del condensador paràsit, semblant al present en un díode,  seria

dt

dv
Ci AK

C = (9.9)

El corrent iC pot desencadenar un procés de realimentació positiva semblant al desencadenat pel corrent IG.
Els fabricants de dispositius solen proporcionar el valor de dvAK/dt per al qual s’inicia aquest procés no
volgut de disparament. Un valor típic és de 100 V/µs.

Una altra limitació que presenten els tiristors és el valor màxim permès a dIA/dt. Si el corrent IA creix massa
de pressa en la transició a l’estat de conducció, el corrent es pot concentrar en àrees molt petites a l’interior
del dispositiu, que es poden malmetre de forma irreversible. Un valor típic d’aquesta limitació és de
100 A/µs.

Per evitar els inconvenients produïts per un creixement excessiu de vAK, se sol disposar d’un circuit de
protecció en paral·lel amb el tiristor, tal com s’indica a la figura 9.11a. Quan vAK augmenta, el condensador
C es carrega a través del díode. Encara que aquest corrent de càrrega sigui elevat, el creixement de vAK es
manté petit ja que el condensador impedeix un canvi abrupte de la tensió en els seus borns i la caiguda de
tensió en el díode és petita. Quan el tiristor passa a l’estat de conducció, la tensió entre els seus terminals
disminueix abruptament. Aleshores, el condensador C es descarrega a través del tiristor i la resistència R, la
qual limita el corrent de descàrrega de C i impedeix un valor elevat de dIA/dt.
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Figura 9.11  a) Circuit de protecció del tiristor.  b) Circuit rectificador amb control de fase.
c) Forma d’ona del corrent a la càrrega en el circuit 9.11b

Si es treu el terminal de porta G del SCR, queda un dispositiu de dos terminals que s’anomena díode
Shockley. La seva característica i-v coincideix amb la del SCR per a IG nul. El seu símbol és el que podem
veure al circuit de la figura 9.11b entre el punt intermedi de C i R i  la porta G del SCR. Se sol utilitzar en
sèrie amb la porta del SCR per bloquejar el pas de corrent mentre la tensió a G sigui inferior a VDM d’aquest
díode, i per produir un impuls fort de corrent IG quan la tensió iguala o supera aquest valor.

El funcionament del circuit 9.11b és el següent. Suposeu que el circuit és excitat amb una tensió sinusoïdal i
que, a l’instant inicial, aquesta tensió és nul·la i el SCR és en estat de tall. Quan la tensió sinusoïdal
augmenta, el corrent per la càrrega serà nul ja que el SCR equival a un circuit obert i el valor de la
resistència variable és prou elevat perquè el corrent que el travessa sigui insignificant. En aquestes
condicions circularà un corrent pel díode que anirà carregant el condensador C. Quan la tensió a C superi la
tensió VDM del díode Shockley, aquest farà la transició a l'estat de conducció, la tensió entre els seus
terminals disminuirà abruptament, i el condensador es descarregarà ràpidament de manera que generarà un
impuls intens a IG, que forçarà la transició a conducció del SCR. A partir d’aquest moment, el SCR
equivaldrà a un curt circuit que permetrà que tota la tensió sinusoïdal s’apliqui a la càrrega.

Quan la tensió sinusoïdal torni a passar per zero, el corrent pel SCR s’anul·larà i provocarà el seu pas a
l’estat de tall. Recordeu que, per portar al tall un SCR, el corrent ha de ser inferior a IH. Durant el semicicle
negatiu de la tensió sinusoïdal, el SCR roman en estat de tall (se suposa que l’amplitud de la sinusoide és
inferior a VRM). En el semicicle positiu es repeteix el comportament anterior. La forma d’ona resultant és la
indicada a la figura 9.11c. L’angle d’"engegada" φ del SCR es pot controlar a través de la resistència R. Si es
disminueix el seu valor, augmenta el corrent que carrega C i aquest arriba abans a la tensió de disparament
del SCR. D’aquesta forma es controla el valor mitjà del corrent lliurat a la càrrega.

Exemple 9.3

Dissenyeu el circuit de la figura 9.11b per tal que pugui rectificar una tensió sinusoïdal de 220 Vef
d’amplitud i 50 Hz, amb un control de l’angle de fase des de 0° a 180°, si la càrrega efectiva és de 10 Ω.

El SCR haurà de tenir unes tensions de ruptura directa i inversa superiors a V3002220· =  = 311 V. Ha

de poder suportar un corrent de pic repetitiu de 31,1 A  (311 V/10 Ω) i un corrent mitjà d’uns 10 A, ja que el
valor mitjà és Vp/π, on Vp és l'amplitud.

Suposeu que el díode Shockley té una tensió de ruptura directa de 15 V. L’impuls de corrent a la porta del
SCR s’originarà quan la tensió en borns del condensador assoleixi una tensió una mica superior a 15 V.
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Suposeu també que aquest corrent de porta ha de ser de l'ordre de 30 mA i ha de durar, com a mínim, 20 µs.
Perquè el condensador pugui  lliurar aquest corrent ha de tenir un valor mínim de
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Suposeu que s’escull un valor de 100 nF. El problema restant consisteix a escollir la resistència variable
que sigui capaç de carregar aquest condensador a 15 V a partir d’un senyal sinusoïdal, des d’un temps
pràcticament nul fins a més de 10 ms. Evidentment la càrrega ràpida serà per al valor mínim de la
resistència variable, mentre que la càrrega més lenta serà per al seu valor màxim.

La tensió en borns del condensador es pot aproximar de la forma següent
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ja que Vp val 311 V i vC , com màxim, 15 V. La resolució d’aquesta integral porta a
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Com que es vol que vC valgui 15 V quan l’angle del cosinus sigui 180°, resulta

Ω≅⇒= MR
RC

Vp
3,1)2(15

ω

És a dir, amb una resistència variable de valor màxim 1,3 MΩ es pot aconseguir que el condensador es
carregui a 15 V quan l’angle de la sinusoide és de 180°.

Exercici 9.3

Descriviu el comportament del circuit de la figura 9.12, on la "càrrega" representa la resistència efectiva
d’una alarma.
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Figura 9.12  Circuit de l’exercici 9.3
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Solució: Quan s’acciona S1, S2 o S3 s’activa l’alarma, i es manté activada encara que l’interruptor es torni
a obrir. Només es desactiva l’alarma si es talla l’alimentació, obrint l’interruptor SA.

9.2.2 El triac

El triac és un tiristor bidireccional de tres terminals. Permet el pas de corrent del terminal A1 al A2 i a
l'inrevés, i pot ser disparat amb tensions de porta d'ambdós signes. Bàsicament equival a dos SCR oposats i
acoblats lateralment, amb una regió de porta propera a un dels dos terminals. La seva estructura esquemàtica
es representa a la figura 9.13b.

Figura 9.13  a) Símbol. b) Estructura física simplificada d’un triac. c) Característica i-v del triac

La seva característica i-v es representa a la figura 9.13c. Com es pot observar, equival a dos SCR connectats
en paral·lel i amb el càtode i l’ànode invertits l'un respecte de l’altre. Presenta estat de conducció tant per a iA
positiu com negatiu, i pot ser disparat des de l’estat de tall al de conducció tant per a vA1A2 positiva com
negativa. A més, el corrent de porta que força la transició de l’estat de tall al de conducció pot ser tant
positiu com negatiu. En general, malgrat tot, les tensions i els corrents necessaris per produir la transició del
triac són diferents segons siguin les polaritats de les tensions aplicades.

Figura 9.14  a) Símbol del diac. b) Característica i-v del diac
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Un dispositiu amb una característica i-v similar a la del díode Shockley però bidireccional és el diac. Els seus
símbol i característica i-v es representen a la figura 9.14. Consisteix en una estructura de tres capes, similar a
la del transistor bipolar encara que sense terminal de base. La tensió a la qual es produeix la transició a
l’estat de conducció sol ser d’uns 25 a 40 V, i la disminució de la tensió entre els seus terminals, en passar a
l’estat de conducció, és d’uns 10 V. Se sol utilitzar fonamentalment en els circuits de disparament dels triacs.
Una aplicació típica del triac és la de rectificador amb control de fase (vegeu la figura 9.15). Una de les
seves aplicacions és el control de la intensitat d’una font de llum. Observeu que aquest circuit es pot obtenir
a partir del de la figura 9.11b, si substituïm el SCR pel triac i el díode Shockley pel diac. L’avantatge
d’aquest circuit és que permet un aprofitament millor de l’energia de la tensió alterna, ja que permet el
control de fase tant en els semicicles positius com negatius.

t
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Càrrega

b)

i L

i L

Figura 9.15  a) Circuit rectificador amb control de fase amb un triac i un diac.
b) Forma d’ona del corrent de sortida

9.2.3  El GTO i l'IGBT

El GTO i l'IGBT són dos representants de la família dels interruptors controlats. A diferència del SCR i del
triac, aquests dispositius poden ser commutats de l’estat de conducció al de tall mitjançant un impuls aplicat
a la seva porta. A diferència del transistor bipolar i del MOS, poden bloquejar el corrent en sentit invers.

Figura 9.16  a) Símbol del GTO. b) Corba i-v

El GTO és un membre de la família dels tiristors. El seu nom procedeix de les inicials de les paraules
angleses Gate Turn-Off Switch, que significa interruptor obert per porta. És a dir, es tracta d’un tiristor que, a
més de commutar de tall a conducció mitjançant un impuls de porta, també pot fer la commutació inversa de
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conducció a tall mitjançant un altre impuls. El seu símbol i la seva característica i-v es representen a la figura
9.16.

Suposeu que el GTO és a l’estat de conducció. En el circuit equivalent de dos transistors de la figura 9.10, el
corrent IBN es pot aproximar per

GApGCPBN IIIII +≅+= α (9.10)

D’altra banda, ICN val aproximadament

ApBPCN III )1( α−≅= (9.11)

Perquè el transistor NPN deixi la regió de saturació (estat de conducció) cal que
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Si utilitzem les dues equacions anteriors arribem a
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És a dir, cal un corrent de porta negatiu de valor IA/βOff. Perquè aquest valor de IG sigui relativament petit cal
que βOff sigui el més gran possible, i això s’aconsegueix dissenyant l’estructura física del GTO de forma que
βN sigui gran i αP petita.

Quan es compleix 9.12 durant un cert temps, el transistor NPN abandona la regió de saturació i entra a la
regió activa. Per tant, el corrent ICN disminueix; això implica la disminució de IBP i força que el transistor
PNP també surti de saturació. La disminució de ICP produeix una nova disminució de IBN, i aquest procés de
realimentació positiva acaba quan ambdós transistors assoleixen l’estat de tall.

El nom d'IGBT procedeix de les inicials de les paraules angleses Insulated Gate Bipolar Transistor, és a dir,
transistor bipolar de porta aïllada. Tal com suggereix aquest nom, es tracta d’un dispositiu híbrid entre el
transistor bipolar i el MOS. Els seus símbol, estructura i característica i-v es representen a la figura 9.17.

De forma semblant al transistor MOS, l'IGBT presenta una alta resistència de porta, ja que la porta és
essencialment un condensador, de manera que només cal una quantitat d'energia petita per commutar
l’interruptor. Com al transistor bipolar, la caiguda de tensió en estat de conducció (saturació) és molt petita.
Igual que el GTO, l'IGBT es pot dissenyar per mantenir-se en estat de tall quan se li apliquen tensions
negatives. Les seves prestacions quant a la potència que pot controlar i la seva velocitat de commutació
ocupen una posició intermèdia entre els tiristors (potència màxima) i els transistors MOS (velocitat de
commutació màxima).

A més dels dispositius descrits en aquests apartats, també n'hi ha d'altres que tenen aplicació en l’electrònica
de potència. Entre aquests es poden esmentar els tiristors activats per llum, els tiristors controlats per camp i
els dispositius basats en el JFET. La seva descripció, però, supera l’abast d’aquest text.
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Figura 9.17  a) Símbol de l'IGBT. b) Estructura. c) Corbes característiques

Exemple 9.4

El circuit de la figura 9.18 és un convertidor de contínua a contínua amb reducció de tensió. El circuit
utilitza un interruptor controlat pel senyal vS, que pot ser un transistor bipolar, un transistor MOS o un IGBT.
Aquest interruptor és tancat un temps tC i obert un temps ta. Aquesta seqüència (tancat - obert) es repeteix
periòdicament amb un període TS = tC+ta. a) Descriviu el funcionament del circuit 9.18a i trobeu-ne la tensió
de sortida. b) Descriviu el funcionament del circuit 9.18b.

Figura 9.18  a) Convertidor reductor DC-DC. b) Circuit generador del senyal de control

a) Quan l’interruptor és tancat, la tensió VCC polaritza inversament el díode, de manera que equival a un
circuit obert. Si suposem que la tensió de sortida VO és constant, la caiguda de tensió en terminals de la
bobina és el valor constant VCC - VO. Aquest valor constant de la caiguda de tensió produeix un valor
constant de la derivada de la intensitat per la bobina, de manera que augmenta de forma lineal. L’augment
de iL durant el temps tC és, per tant,
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Quan l’interruptor s’obre, el corrent de la bobina manté la continuïtat a través del díode. Si s’ignora la
petita caiguda de tensió pel díode, la tensió aplicada en borns de la bobina serà -VO.  De manera semblant
al cas anterior, el corrent a la bobina disminuirà de forma lineal. La disminució de iL durant el temps ta serà
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Aquestes variacions de iL segons quin sigui el senyal vS es representen a la figura 9.19. En règim permanent,
l’augment de iL ha de ser el mateix que la seva disminució. Per tant

a
o

c
occ t

L

V
t

L

VV
=−

A partir d’aquesta expressió s’obté d’immediat
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Figura 9.19  Variació de iL segons el senyal vS

Es deixa com a exercici per al lector la demostració que la variació de la tensió de sortida és
aproximadament
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b) El circuit de la figura 9.18b és el que genera el senyal vS que governa l’interruptor i per mitjà d'ell
controla el valor de la tensió de sortida VO. El seu funcionament és el següent. El valor de la tensió de
sortida, Vo, es compara amb el valor volgut. La diferència, amplificada, és Vε. Aquesta tensió es compara
amb un senyal en dent de serra. Si Vε és superior a la dent de serra, la sortida del comparador és alta. Si és
inferior és baixa.

Si per algun motiu VO disminuís, la tensió d’error Vε augmentaria i, en comparar-se amb la dent de serra,
donaria senyal alt durant més temps. És a dir, augmentaria tC i, en conseqüència, Vo. De forma similar, si Vo
augmentés, el circuit produiria un tC menor, que faria disminuir Vo.

Exercici 9.4

El circuit de la figura 9.20 és un convertidor de contínua a contínua amb elevació de tensió. Descriviu el
funcionament del circuit i trobeu-ne la tensió de sortida. Suposeu que vS té la forma de l’exemple anterior.
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Figura 9.20   Convertidor elevador DC-DC

Solució:
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9.3 El transistor d'efecte de camp d’unió (JFET)

El transistor d’efecte de camp d’unió, també anomenat JFET (inicials del seu nom en anglès Junction Field
Effect Transistor) és un dispositiu de tres terminals. El corrent flueix entre els terminals de drenador i
sortidor, i és controlat per la tensió aplicada entre el terminal de porta i el de sortidor. Hi ha dos tipus de
JFET: el de canal N i el de canal P. Les seves estructures físiques simplificades i els seus símbols es
representen a la figura 9.21.

En el JFET de canal N el corrent circula per la regió N, que s’estén entre els contactes de drenador i sortidor.
Observeu que en aquest dispositiu hi ha una unió PN entre el terminal de porta i el canal N. En el seu
funcionament com a transistor aquesta unió PN sempre ha d’estar polaritzada inversament. Aleshores, el
corrent de porta és aproximadament zero. Quan augmenta la polarització inversa d’aquesta unió, l’amplària
efectiva del canal N disminueix (vegeu el capítol 10) i, en conseqüència, augmenta la resistència del canal.
Per aquesta raó, per a una mateixa tensió aplicada entre drenador i sortidor, el corrent disminueix en
polaritzar més inversament la unió PN de porta. De forma similar, en el JFET de canal P el corrent circula
per la regió P, entre drenador i sortidor. L’amplària del canal és modulada per la polarització inversa
aplicada a la unió PN de porta.
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Figura 9.21  Estructura física i símbol del JFET. a) De canal N. b) De canal P

A la figura 9.22 es representen les corbes característiques del JFET de canal N. Observeu que tenen una
forma similar a les del transistor MOS. Hi ha una regió propera a l’origen anomenada regió òhmica, i una
altra regió més allunyada, en la qual les corbes són rectes quasi horitzontals, que s’anomena regió de
saturació. La separació entre ambdues regions ve donada per la corba

pGSDSsat VVV −= (9.14)

on VP és un paràmetre del JFET anomenat tensió d’estrangulació del canal. Aquesta expressió significa que,
fixada una tensió VGS, la regió de saturació es produeix per a tensions VDS més grans que VDSsat donada per
9.14.

Figura 9.22   a) Corba de sortida  del JFET de canal N . b) Corba de transferència
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A la regió de saturació, el corrent és quasi independent de VDS, i se sol aproximar per:
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GS
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V
II (9.15)

que segueix una llei parabòlica similar a la que presenta el transistor MOS a la regió de saturació. En el JFET
de canal N, però, els valors de VGS són negatius, mentre que en el MOS de canal N eren positius. El valor
més gran possible és VGS = 0, a causa de la necessitat de mantenir la unió PN de porta polaritzada
inversament. Per això, el valor més gran possible de ID és IDSS. El corrent es fa nul quan VGS = VP. (Observeu
que VP té un valor numèric negatiu.)

Per similitud amb el transistor MOS, la característica a la regió òhmica es pot aproximar per
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encara que de vegades s’aproxima de forma més simple i menys precisa, si suposem que la regió òhmica es
redueix a una recta

p

DS
DSSD

V

V
II ≅ (9.17)

Exemple 9.5

Trobeu el punt de treball del JFET en el circuit de la figura 9.23. Preneu IDSS = 10 mA i VP = -8 V.

o

1,6 kΩ

1,6 kΩ1 MΩ

15 V

R

R R

D

SG

Figura 9.23   Circuit de l’exemple 9.5

Com que el corrent de porta és nul, la tensió VGS serà

3106,1 ⋅⋅−=−= DSDGS IRIV
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Si suposem que el JFET treballa a la regió de saturació
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Si combinem aquestes dues equacions resulta

064202 =++ GSGS VV

amb les solucions VGS = -4 V i VGS = -16 V. La segona d’aquestes solucions no té sentit físic, ja que, en ser
una tensió inferior a VP, el JFET estaria en estat de tall, ID seria nul i, per tant, també ho seria VGS. En
conseqüència, la solució correcta és VGS = -4 V.

Si substituïm aquest valor a la segona de les equacions obtenim ID = 2,5 mA. Amb aquest valor de ID es pot
calcular VDS

VRRIV SDDDS 7)(15 =+−=

Aquest resultat confirma que la hipòtesi que el JFET treballa en saturació és correcta, atès que VDS és més
gran que VGS - VP, que és igual a 4 V.

Exercici 9.5

Calculeu el valor de VP del JFET del circuit de l’exemple anterior si el corrent de drenador fos d’1 mA  i IDSS
tingués un valor de 9 mA.

Solució: VP = -2,4 V

   ♦   

Una de les aplicacions importants del JFET és com a amplificador d'alta resistència d’entrada. L'alta
resistència d’entrada es deu al fet que entre porta i sortidor hi ha una unió PN polaritzada inversament. Per
il·lustrar aquesta aplicació deduirem, en primer lloc, el model de petit senyal del JFET.

L'increment del corrent de drenador es pot expressar de la forma següent:

DS

constantVDS

d
GS

constantVGS

D
D dV

V

I
dV

V

I
dI

GSDS == ∂
∂+

∂
∂= (9.18)

per tant, el model incremental serà

DSosGSfsd VgVgI ∆+∆=∆ (9.19)

Per treballar com a amplificador es procura que el JFET estigui a la regió de saturació, ja que en aquesta
regió presenta un guany i uns marges dinàmics més grans. El valor del paràmetre gfS serà
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Per tenir un valor elevat de gm cal operar amb un valor de polarització de VGS proper a 0 V. Com es feia amb
el transistor MOS, el valor de gOS sol aproximar-se per

)/1(

1

λ
DQ

o
os

I

r
g ≅= (9.21)

on λ té el mateix significat que a les corbes del transistor MOS.

Com que IG és pràcticament nul, la porta hauria d'estar aïllada del drenador i el sortidor. Malgrat tot, per
tenir en compte els efectes capacitius de la unió PN, se sol modelar l'entrada del JFET en petit senyal
mitjançant dues xarxes RC, tal com es mostra a la figura 9.24.

rgs Cgs

rgd

Cgd g    ∆V
GS m

+

-

∆V GS ro

∆ ID
D

SS

G

a)

g    ∆V
GS m

+

-

∆V GS

∆ ID
D

SS

G

b)

Figura 9.24  a) Circuit equivalent del JFET en petit senyal. b) Circuit simplificat
en baixa freqüència

Exemple 9.6

Trobeu el guany de tensió i la resistència d’entrada del circuit de la figura 9.25a. Suposeu Vp = -8 V,
IDSS = 10 mA.

o

1,6 kΩ

1,6 kΩ1 MΩ

15 V

o vo

+

-
∆vs
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∆V
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b)

+

-
∆vs 1 MΩ

1,6 kΩ

∆vo

a)

Figura 9.25  a) Circuit de l’exemple 9.6. b) Circuit equivalent en petit senyal
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El circuit en contínua és l'analitzat a l’exemple 9.5. El punt de treball en repòs és, per tant,  VGSQ= -4 V i
IDQ = 2,5 mA. El paràmetre gm es calcula aplicant 9.20. El seu valor resulta ser

VAgm /1025,1 3−=

L’anàlisi del circuit incremental porta a

2

106,1 3

−=
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SGS
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v
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D'altra banda, si inspeccionem el circuit 9.25b, s'observa immediatament que la resistència d’entrada és la
resistència entre porta i massa, amb un valor que es pot escollir dins un ampli marge, pel fet que hi circula
un corrent pràcticament nul (el corrent invers de saturació de la unió de porta del JFET). En aquest circuit,
Ri = 1 MΩ.

Exercici 9.6

Dissenyeu una etapa amplificadora semblant a la del circuit 9.25a de guany de tensió -5 i resistència
d’entrada 5 MΩ, amb el mateix JFET que a l’exemple 9.5.

Solució: Una possible solució és RG = 5 MΩ;  RS = 5,5 kΩ; RD = 6,4 kΩ; VDD = 15 V

Qüestions

C9.1 Per què els díodes electroluminescents solen tenir una tensió llindar més gran que 0,7 V?

C9.2 Esmenteu avantatges i desavantatges d’un fotodíode respecte d'un fototransistor.

C9.3 Suposeu dues cèl·lules solars idèntiques en sèrie. Quins seran el corrent i la tensió del conjunt si
ambdós són il·luminats igualment? I si un no s'il·lumina?

C9.4 Es podria fer un optoacoblador amb qualsevol LED i amb qualsevol fotodíode? Per què?

C9.5 Per què un díode de quatre capes polaritzat inversament no presenta realimentació positiva?

C9.6 Descriviu les coincidències i les diferències entre un SCR i un GTO. A què es deuen?

C9.7 Per què la potència controlable per un transistor MOS és inferior a la d’un transistor bipolar? Per què
la seva velocitat de commutació és més gran?

C9.8 Descriviu les coincidències i les diferències entre un transistor MOS i un JFET.
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C9.9 Compareu els valors de gm d’un transistor bipolar i d’un JFET amb valors típics. Per què el transistor
bipolar és "millor" amplificador que el JFET?

C9.10 Quin fenomen limita el valor de la resistència de porta RG en un amplificador amb JFET?

Problemes

P9.1 Dissenyeu un circuit que permeti visualitzar un senyal binari amb un valor alt de 5 V i el baix de 0 V.
Utilitzeu només una resistència i un LED de 2 V de tensió llindar i 15 mA d'intensitat perquè emeti
llum.

P9.2 Voleu fer un optoacoblador amb el LED del problema anterior i un fototransistor. Dissenyeu el
circuit receptor del senyal emès pel LED, de forma que permeti reproduir el senyal elèctric binari que
excitava el LED. Suposeu un factor de transferència de corrent del 5 %.

P9.3 Quina serà la potència nominal d’un panell fotovoltaic format per 36 cèl·lules solars connectades en
sèrie sota una radiació de 100 mW/cm2? Suposeu les cèl·lules circulars de 10 cm de diàmetre, amb
una eficiència del 15 %, un factor de corba FF de 0,80 i una tensió de circuit obert de 0,6 V. Quina
serà la tensió que proporcionarà el panell en circuit obert?

P9.4 El circuit de la figura P9.4 és un generador d’un senyal en dent de serra. Calculeu la freqüència
d'aquest senyal. Preneu una tensió de ruptura del díode Shockley de 12 V.

o

o

50 V

1 kΩ

0,2 µF

vo

o

o

VG

Vcc

2 kΩ

50 Ω

vo
V   = 5Vz

100 Ω

5 V

R

o

L
10 Ω

Figura P9.4 Figura P9.5 Figura P9.6

P9.5 El SCR de la figura P9.5 requereix una tensió de porta de 0,7 V i un corrent de porta de 3 mA per
provocar la transició a l'estat de conducció. El corrent de manteniment és de 5 mA. Quina tensió VG
cal per disparar el SCR? Quina tensió VCC cal perquè el SCR es talli?

P9.6 El circuit de la figura P9.6 s'utilitza per protegir de sobretensions la càrrega RL. Expliqueu el
funcionament del circuit, si suposem que per alguna raó l'alimentació de 5 V augmenta, i calculeu a
quina tensió el SCR passarà a l'estat de conducció. Suposeu que per provocar la transició a l'estat de
conducció del SCR, es requereix una tensió de porta de 0,75 V i un corrent de porta de 20 mA.

P9.7 Dissenyeu el circuit de la figura 9.15 perquè es pugui realitzar el control de l’angle de fase entre 30° i
150°. Suposeu que el diac té una tensió de ruptura de 30 V i que el triac es dispara per a una tensió de
porta d'1 V i un corrent de porta de 15 mA durant 20 µs. Suposeu una tensió d’entrada de 220 Vef.
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P9.8 El circuit de la figura és un regulador de tensió commutat (estabilitzador). La tensió d’entrada és un
senyal sinusoïdal de 8 Vef i es vol obtenir a la sortida una tensió contínua pràcticament constant de
8 V sobre una càrrega RL de 8 Ω. Un sistema de control, que no es detalla, obre i tanca el circuit a una
freqüència de 20 kHz. D1 i D2 són ideals.

V
+

C
2

C

1

+

-

V

circuit 
control

L

RL

D

1 D
2

o

o

o o

oi

Figura P9.8

a) Si considerem l’interruptor sempre obert, quin valor prendrà v1? Quina funció fa D1? Com a
hipòtesi de treball (que després es verificarà) se suposa que v1 i v0 es mantenen constants
(aproximadament). Això és raonable si suposem que les capacitats C1 i C2 són grans. A t = 0 es tanca
l’interruptor. b) En quin estat es troba D2? c) Trobeu i dibuixeu l'evolució temporal del corrent que
circula per L (suposeu un valor inicial I0 més gran que 0) des de t = 0 fins a t = t1. A t = t1 s’obre
l’interruptor. d) En quin estat es troba D2? Justifiqueu la necessitat d’aquest díode. e) Trobeu i
dibuixeu l'evolució temporal del corrent que circula per L des de t = t1 fins a t = T. f) Quin valor ha de
prendre t1  perquè iL(T) = iL(0)? g) Si tenim en compte la tensió de sortida i la càrrega, quant val el
corrent nominal (component constant) que circula per L? h) Quin valor ha de prendre L com a mínim
perquè ∆iL ≥ 1% del corrent nominal? i) Quins valors de capacitat han de tenir com a mínim C1 i C2
perquè les tensions v1 i v0 variïn menys de l'1% (i així compleixin la hipòtesi de treball)?

P9.9 En el circuit de la figura P9.4 se substitueix la resistència per un JFET de canal N amb la porta
curtcircuitada amb el sortidor. El JFET té una tensió d'estrangulament de -4 V i una IDSS de 20 mA.
Quina ha de ser la tensió de ruptura del díode Shockley per a que el JFET actuï com a font de
corrent?

P9.10 Calculeu el guany de tensió i la resistència d’entrada de l'amplificador de la figura P9.10. Preneu per
al JFET una IDSS de 10 mA i una VP de -4 V.
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Figura P9.10 Figura P9.11

P9.11 El circuit de la figura P9.11 s'utilitza per al control automàtic de guany. El senyal de sortida, que se
suposa sinusoïdal, és rectificat i filtrat, de forma que VCAG és una tensió negativa de valor
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proporcional a l'amplitud de la sinusoide. Es vol que, quan l'amplitud de la sinusoide de sortida
augmenti (VCAG més negativa), el guany disminueixi, i viceversa. Calculeu el guany del circuit quan
VCAG és zero i quan val -3 V. Preneu IDSS = 12 mA i VP = -4 V.

P9.12 El circuit de la figura P9.12 utilitza el JFET com a interruptor. La tensió vi és un senyal de 20 mV pic a
pic. Quin valor tindrà vO quan VGS = 0 V? I quan valgui -3 V? Considereu per al JFET IDSS = 12 mA i
VP = -2 V

oov i vo

Figura P9.12

oV
GS

20 kΩ


	copy: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.
	copy2: © los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.


