
Apèndix A: Característiques dels components passius

A.1  Components electrònics

A.1.1  Concepte i classificació

Els equips electrònics són sistemes tècnics complexos construïts amb peces diferents connectades entre si per
realitzar unes funcions electròniques concretes, com ara la rectificació, l'amplificació, l'oscil·lació, la
conversió analògica/digital, etc., algunes de les quals ja s'han descrit en capítols anteriors i altres són
tractades en textos més avançats.

Cadascuna d'aquestes peces es designa generalment amb el nom de component electrònic, concepte que es
pot definir com “l'element elèctric que fa una funció física simple per si mateix, si s'utilitza de manera
adequada". La noció de component implica la idea d'indivisibilitat, és a dir, un component no pot ser dividit
en parts sense perdre la seva funció específica. Però el terme component s'utilitza també per designar un
conjunt funcional dins un sistema; així per exemple, un sintonitzador és un component d'una cadena d'àudio
o un disc dur és un component d'un ordinador, i ambdós es poden descompondre en parts més simples.
Aquest apèndix A només es refereix a components electrònics no divisibles.

A cada component electrònic li corresponen unes propietats elèctriques i mecàniques que permeten definir el
seu comportament amb precisió en condicions determinades. Aquest conjunt de propietats i condicions és el
que constitueix les especificacions tècniques, que són utilitzades com a bases o normes que en permeten
garantir les característiques d'ús i la intercanviabilitat. Entre aquestes especificacions es troben les
dimensions geomètriques, la forma de fer la connexió elèctrica, les característiques elèctriques típiques i
màximes d'ús, les condicions ambientals extremes (temperatura, humitat, etc.), la fiabilitat expressada
mitjançant el temps mitjà fins a la fallada, i altres.

Segons el tipus de funció que exerceixen en els circuits electrònics, els components es poden classificar de la
manera següent:

Components actius, capaços de realitzar funcions de control i amplificació de potència, o altres més
complexes. Són els transistors, els tubs electrònics i els circuits integrats.

Components passius, que no poden realitzar funcions de control o amplificació ni altres funcions
electròniques complexes. La tensió i el corrent presents en ells solen estar relacionades per una
proporcionalitat, una derivació o una integració respecte del temps. Són les resistències, els condensadors,
les bobines, els transformadors, els díodes, els termistors i els varistors.

Transductors, capaços de transformar una energia en una altra de diferent tipus. Per exemple, tubs de raigs
catòdics, motors, altaveus, micròfons, detectors, càpsules gravadores o reproductores, etc.

Elements de commutació i interrupció, que inclouen commutadors, interruptors i relés.

Elements de connexió, que inclouen fils i cables de connexió, plaques de circuits impresos, connectors,
sòcols, etc.
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Els components estudiats en aquest apèndix A són els anomenats passius, resistències, condensadors i
bobines, que no s'han de confondre amb els elements de circuit amb els mateixos noms considerats en els
diferents capítols d'aquest llibre, ja que a la pràctica no hi ha components electrònics "purs" que es puguin
identificar totalment amb ells. Així, per exemple, tots els condensadors tenen, a més de l'efecte capacitiu
preponderant, uns efectes resistiu i inductiu amb una influència que dependrà de la freqüència de treball del
circuit i de la seva aplicació particular.

A.1.2  Característiques comunes dels components passius

Els components electrònics presenten algunes característiques que es poden definir de manera semblant per a
tots ells. Aquestes característiques "comunes" són: valor nominal, tolerància del valor nominal, estabilitat,
coeficient de temperatura, coeficient de tensió, potència nominal, característica de dissipació, resistència
tèrmica, temperatura màxima de treball, tensió màxima de treball i fiabilitat.

El valor nominal (resistència, capacitat o coeficient d'autoinducció) és l'especificat pel fabricant i està marcat
sobre el cos del component mitjançant un codi de colors o alfanumèric. És un valor mitjà normalitzat dels
que resulten del procés de fabricació del component. Cada valor nominal ha de dur associada una tolerància,
que indica la desviació màxima possible entre el valor real i el nominal i que dependrà de la variabilitat
inherent als materials i dels processos emprats en la seva fabricació.

L'estabilitat és la propietat que determina la possibilitat de variació dels paràmetres del component
(principalment el seu valor nominal) amb el temps i amb l'ús. Es refereix sempre a variacions de caràcter
permanent. Es determina mitjançant una prova de funcionament, generalment de 1.000 hores de durada, en
unes condicions establertes i controlades. S'especifica expressant la variació relativa de la característica
mesurada abans i després de la prova.

El coeficient de temperatura proporciona la variació relativa del valor N del component (resistència,
capacitat o autoinducció) amb la temperatura i es defineix matemàticament mitjançant
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Pot ser positiu o negatiu. No ha de ser obligadament un paràmetre constant, sinó que pot dependre de la
temperatura.

El coeficient de tensió expressa la variació relativa del valor N del component amb la tensió elèctrica
aplicada entre els seus borns. Es defineix matemàticament com
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La potència nominal Pmàx és la màxima que pot dissipar el component en condicions d'ús normals i quan la
temperatura ambient no supera la temperatura Ts (vegeu la figura A.1). Per sobre d'aquesta temperatura Ts,
cal reduir la potència dissipada per tal d'evitar la destrucció del component. La figura A.1 representa la
característica de dissipació de potència en funció de la temperatura ambient.

El pendent de la característica de dissipació a partir de la temperatura màxima Tmàx determina la resistència
tèrmica entre el component i l'ambient, i expressa la reducció que ha d'experimentar la potència màxima de
treball per a cada increment de temperatura ambient per sobre de Tmàx, per tal d'evitar la destrucció del
component per excés tèrmic.



Apèndixs 423

La tensió màxima de treball Vmàx és la tensió elèctrica més gran que es pot aplicar al component sense que se
sobrepassin la potència nominal ni la tensió de ruptura.
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Figura A.1  Potència dissipada en funció de la temperatura del cos del component Tc

La fiabilitat és la característica que garanteix el bon funcionament del component en una aplicació
determinada i durant un temps establert. El paràmetre més utilitzat per especificar aquesta característica és el
temps mitjà fins a la fallada MTTF (Mean Time To Failure) o el seu recíproc, la tasa de fallada λ, que se sol
expressar en FIT (Failure Unit), unitat que indica una fallada cada 109 hores de funcionament acumulades.

A.2  Resistències lineals

A.2.1  Concepte, tipus i aplicacions

El component elèctric anomenat resistència és aquell que s'ha dissenyat i fet perquè presenti una resistència
elèctrica determinada, de manera que la seva funció física elemental sigui produir una caiguda de tensió
elèctrica quan hi circula un corrent, d'acord amb la llei d'Ohm, v/i = R (constant). Això només és una
aproximació a la realitat, com veurem posteriorment, però en aplicacions de baixa freqüència, i dins de les
limitacions tèrmiques imposades pel fabricant, es pot acceptar plenament.

També s’utilitza la paraula resistor per designar el component resistiu i diferenciar-lo així del terme
resistència, reservat per indicar el valor òhmic del component. S'ha considerat tan encertada la denominació
americana que la Real Academia de la Lengua Española l'ha inclòs al seu diccionari.

Una altra forma de definir el component resistència, o resistor, és com a element elèctric amb capacitat de
dissipar energia en forma de calor, que és precisament la propietat que el diferencia dels altres components
passius, el condensador i l'inductor (o bobina).

Segons la característica i-v, els resistors poden ser lineals o no lineals, segons la possibilitat de variar el seu
valor òhmic, fixos o variables (reòstats, potenciòmetres i trimmers) i segons el sistema de muntatge, amb
terminals axials per a la seva inserció en circuits impresos, sense terminals per al muntatge superficial
(SMD), etc.

S'utilitzen diverses tecnologies per fabricar resistors. Això ha donat lloc a la coexistència, en el mercat de
components, de diversos tipus de resistors, concebut cadascun per a un camp d'aplicacions, potència baixa
(< 1 W), potència alta (> 2 W), ús general, precisió, calefacció, o diferents sistemes de muntatge. Un dels
elements diferencials d'aquestes tecnologies és el material resistiu emprat en cada cas, amb resistivitat ρ
(propietat inversa a la conductivitat) que, junt amb les dimensions del component, determinen la resistència,
la qual per a un material homogeni i de di·mensions uniformes d (longitud) i A (àrea de la secció transversal)
es calcula mitjançant la fórmula R = ρ·(d/A).
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La taula A.1 recopila els tipus de resistors lineals comercials més usuals, amb la indicació del material
resistiu, el mètode emprat en la seva fabricació i les seves aplicacions principals.

TIPUS MATERIAL I
MÈTODE

ρ (Ω·cm) (valor
orientatiu)

APLICACIONS

Resistor de  pel·lícula
de carbó

Carbó dipositat mit-
jançant piròlisi

3.000·10-6 Potència baixa (≤ 1W)
Polsos de potència
Estabilitat alta

Resistor de pel·lícula
d'aliatge metàl·lic

Ni-Cr vaporitzat en
buit alt

100·10-6 Potència baixa
Estabilitat molt alta
Precisió

Resistor de pel·lícula
metàl·lica  Au/Pt

Au/Pt per reducció de
sal del metall al forn

40·10-6 Potència baixa
Estabilitat alta
Suporta la humitat

Resistor de pel·lícula
d'òxids metàl·lics

SnO2 1.000·10-6 Potència baixa
Estabilitat alta

Resistor de carbó de
composició

Pols de carbó amb un
aglomerant aïllant

Depèn de la
mescla

Potència baixa
Poca estabilitat

Resistor bobinat de
potència

Fil de Ni80-Cr20
bobinat

100·10-6 Potència alta
Temperatures
elevades

Resistor bobinat de
precisió

Fil de Ni40-Cu60
bobinat

50·10-6 Potència baixa
Precisió

Resistor de capa fina Capa resistiva
metàl·lica aplicada
sobre suport de vidre
per reducció química

Depèn del
material resistiu
metàl·lic emprat

Potència baixa
Circuits híbrids

Resistor de capa
gruixuda

Mescla resistiva
líquida o semilíquida
aplicada sobre suport
ceràmic mitjançant
serigrafia

Depèn del líquid
o pasta resistiva

Potència baixa
Circuits híbrids

Resistor SMD Carbó o pel·lícula
metàl·lica

Depèn del
material resistiu

Potència baixa
Muntatge superficial
sense terminals

Taula A.1  Tipus de resistors comercials

A.2.2  Característiques dels resistors

Encara que les dues propietats principals que defineixen el funcionament d'un resistor són la resistència i la
dissipació d'energia, hi ha altres paràmetres i particularitats que no s'han d'oblidar en utilitzar aquest
component. Les característiques tècniques diverses que cal especificar per a aquest tipus de component són:
resistència nominal i tolerància, estabilitat, coeficient de temperatura, coeficient de tensió, tensió màxima de
treball, potència dissipada màxima, temperatura màxima de treball, resistència tèrmica, soroll elèctric,
comportament en alta freqüència, fiabilitat, forma i dimensions. La majoria d'aquestes característiques ja
s'han definit a l'apartat A.1.2.

Les resistències nominals normalitzades per als resistors comercials es recullen a unes sèries de valors
acceptades universalment i que s'anomenen amb les sigles E6, E12, E24, E48, E96 i E192, que representen
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A B C D

Resistència = AB·10 D%
C
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altres tantes progressions geomètriques de raó r = (10)1/k, on k és el nombre de la sèrie i expressa la quantitat
de valors normalitzats. La taula A.2 recopila les resistències i les toleràncies normalitzades per a les tres
primeres sèries. Els fabricants de resistors de precisió (de toleràncies 2%, 1% o 0,5%) no solen utilitzar tots
els valors normalitzats de les sèries superiors, sinó només els 24 valors de la sèrie E24, encara que
garanteixen les baixes toleràncies especificades.

SÈRIE VALORS NORMALITZATS DE RESISTÈNCIES TOLERÀNCIA
E24 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91 5 %
E12 10      12      15      18     22       27     33      39      47      56      68     82 10 %
E6 10                15               22                33                47                        82 20 %

Taula A.2  Valors normalitzats dels resistors comercials

Els valors de resistència nominal i tolerància dels resistors se solen marcar sobre ells amb un codi de franges
de colors, com es mostra a la taula A.3.

Quan, per alguna raó, no s'utilitza el marcatge amb franges de colors, s'escriu sobre el cos del component el
valor de la resistència nominal amb nombres i lletres, emprant la R per a resistències de menys de 1.000 Ω,
la K per a valors compresos entre 1 kΩ i 1 MΩ i la M per a resistències d'1 MΩ o més. Per exemple, R51,
5R1, 51R, 5K1, 51K i 5M1 designen, respectivament, resistències de 0,51 Ω, 5,1 Ω, 51 Ω, 5,1 kΩ, 51 kΩ i
5,1MΩ.

MARCATGE AMB FRANGES DE COLORS COLOR A i B C D(%)
negre 0 0
marró 1 1 ±1
vermell 2 2 ±2
taronja 3 3
groc 4 4
verd 5 5
blau 6 6
violeta 7 7
gris 8 8
blanc 9 9
plata -2 ±10
or -1 ±5

Taula A.3  Marcatge de resistències mitjançant franges de colors

Els coeficients de temperatura dels resistors poden ser positius (per a materials resistius metàl·lics) o
negatius (per al carbó i materials semiconductors). Per als resistors lineals comercials els valors típics van de
-200·10-6 a -1.000·10-6 per als resistors de pel·lícula de carbó; de -300·10-6 a -1.200·10-6 per als resistors de
composició; de 250·10-6 a 600·10-6 per a les resistències de pel·lícula d'Au-Pt; 200·10-6 per a les resistències
d'aliatge metàl·lic de Ni80-Cr20 i 20·10-6 per a les de Ni60-Cu40.

El coeficient de tensió d'un resistor es calcula experimentalment amb la fórmula
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on Vn és la tensió màxima nominal, Vo = Vn/10, Rn és la resistència mesurada sota la tensió Vn i Ro la
mesurada amb la tensió Vo. Generalment el valor d'aquest coeficient és negligible en els resistors lineals,
però pot prendre un valor molt elevat en els resistors no lineals de tipus varistor.

La tensió màxima de treball Vm d'un resistor està limitada per la potència nominal Pm i el seu valor òhmic i
per la tensió de ruptura dielèctrica del material aïllant que recobreix el seu cos. Quan el resistor treballi en
règim d’impulsos serà particularment important la consideració de la rigidesa dielèctrica d'aquest material,
encara que la potència dissipada sigui petita.

CARACTERÍSTICA RESISTOR DE
PEL·LÍCULA
DE CARBÓ

RESISTOR DE
PEL·LÍCULA
METÀL·LICA

RESISTOR DE
POTÈNCIA
BOBINAT

RESISTOR DE
PRECISIÓ
BOBINAT

Resistència nominal (sèrie) E12 i E24
Rmàx � 5 MΩ

E24
Rmàx � 4,3 MΩ

E12 i E24 No normalitzat

Tolerància (%) ±10 % i ±5 % ±5%,±2%,±1% ±10% i ±5% ±1% i ±0,02%
Estabilitat (% de variació) 1,5% 0,1% a 0,5% < 5% 10-5 a 30·10-6

Coeficient de temperatura
(ppm/°C)

-200 a -1.000 +150 a +600 < +200 < +20

Coeficient de tensió baix baix baix molt baix
Potència màxima (W) 1/10 a 2 W 1/10 a 2 W alta 1/2 a 2 W
Temperatura màxima (°C) 125 200 260 a 600 70
Tensió màxima (V) < 1.000 < 1.000 7 a 20 V/mm        -
Soroll elèctric negligible negligible negligible negligible
Comportament en
freqüència alta

bo, excepte les
espiralades

bo dolent bo fins a
30 MHz

Taxa de fallada (cada 109

hores)
3 3 30 18

Taula A.4  Característiques dels resistors fixos comercials més usuals

L'efecte de soroll elèctric que pot provocar un resistor es manifesta per la presència en els seus borns de
senyals aleatoris, aliens al circuit, i que interfereixen el senyal que processa. Aquest efecte no volgut pot ser
produït per la pròpia agitació tèrmica de les càrregues elèctriques lliures en el si del material resistiu (efecte
Johnson) o tenir el seu origen en la variació de la resistència de contacte entre les partícules que
constitueixen aquest material (efecte Bernamont). En general, el soroll tèrmic és el predominant en els
resistors i la seva tensió eficaç, vr, depèn de la temperatura, del valor resistiu i de l'ample de banda
considerat.

Figura A.2  Circuit equivalent d'un resistor en freqüència alta
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El comportament en alta freqüència d'un resistor depèn dels efectes capacitius i inductius associats al
component, a més de l'efecte resistiu predominant en freqüències baixes. Això porta a la necessitat de
considerar el resistor real, no com un únic element resistiu, sinó com un dispositiu passiu més complex amb
un circuit equivalent que pot ser el de la figura A.2. L'efecte inductiu és molt significatiu en els resistors
bobinats, per la gran longitud del fil d'aliatge metàl·lic utilitzat en la seva fabricació, i en els resistors de
pel·lícula de valor òhmic elevat (superior a 100 kΩ), que requereixen un "espiralat" (tall en forma d'espiral
de la pel·lícula resistiva) per aconseguir una resistència alta en un cos resistiu de poca longitud.

La taula A.4 recopila valors típics de les característiques dels resistors fixos més usuals.

A.2.3   Resistors variables

Són resistors lineals amb tres terminals, dos de fixos en els extrems del component i un de mòbil intermedi.
La resistència entre un dels terminals fixos i el mòbil ve determinada per la posició d'aquest sobre el material
resistiu. S'utilitzen en els circuits en què cal efectuar variacions de nivells de tensió elèctrica, en aplicacions
com ara controls de volum o de to de so, controls de brillantor o de contrast de la imatge, etc., o per ajustar
la resistència d'un element de circuit a un valor adequat per tal que funcioni correctament.

Són possibles dos modes de muntatge per a un resistor variable: en sèrie o en paral·lel amb la resta del
circuit. En el primer cas el resistor actua com a reòstat i en el segon com a potenciòmetre.

Les característiques d'aquest tipus de component són les que ja s'han esmentat per als resistors lineals i les
derivades de la possibilitat de variació del valor òhmic a voluntat, com:

 Resistències residuals, inicial i final
 Recorregut del cursor mòbil
 Mode de desplaçament del terminal mòbil (en gir o longitudinal)
 Llei de variació de la resistència amb el desplaçament (lineal, exponencial, logarítmic)
 Resolució de la variació de la resistència

Segons la seva construcció, els resistors variables poden ser bobinats (l'element resistiu és un fil d'aliatge
metàl·lic) o no bobinats (fabricats amb bandes resistives de carbó o de pel·lícula metàl·lica sobre suport
aïllant). En general, els bobinats s’utilitzen en aplicacions de potència o de precisió, i els no bobinats, en
aplicacions de poca potència (< 1 W).

A.3  Resistors no lineals: termistors i varistors

Són components caracteritzats perquè la seva relació i(v) no és lineal i el seu valor òhmic depèn d'una altra
magnitud, com ara la temperatura (per als termistors) o la tensió elèctrica (per als varistors). Els primers
presenten uns coeficients de temperatura elevats, que poden ser negatius (NTC) o positius (PTC). Els segons
tenen coeficients de tensió de valor alt. Tots ells utilitzen com a element resistiu materials ceràmics
semiconductors.

Els termistors NTC es fabriquen utilitzant com a material resistiu ceràmiques policristal·lines obtingudes a
base d'una mescla d'òxids homogenis tractats a temperatures altes. La dependència de la resistència R amb la
temperatura absoluta T es pot aproximar mitjançant el model exponencial
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on A i B són constants que depenen de la forma del resistor (vareta, disc o perla) i de la mescla
semiconductora  emprada. El valor de B sol ser entre 2.500 i 5.700 K. Això, a 300 K de temperatura
ambient, dóna lloc a coeficients de temperatura de valor absolut entre el 2,77 % i el 6,33 %. La figura A.3
reprodueix gràficament la característica i-v i la dependència de la resistència amb la temperatura.

Figura A.3  Característiques R-T i V-I dels termistors NTC

Els termistors NTC s'utilitzen principalment en circuits per mesurar la temperatura, la compensació de
derives tèrmiques, la limitació d'intensitat i la protecció tèrmica. Els fabricants d'aquests resistors solen
especificar les característiques tècniques següents: Potència màxima admissible (a 25°C i a 60°C).
Resistència elèctrica nominal i tolerància. Valor de B i tolerància. Resistència tèrmica a l'aire lliure.
Constant de temps de refredament.

La constant de temps de refredament és el temps necessari per tal que, en deixar refredar el termistor en el
buit, es redueixi la seva temperatura en un 63 % de la diferència entre les temperatures inicial i final.

Els termistors PTC es fabriquen a partir de ceràmiques ferroelèctriques de titanat de bari (TiO3Ba) amb
impureses conductores. La dependència del valor òhmic amb la temperatura a la zona de resistència
netament positiva es pot aproximar mitjançant el model
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Els valors positius de αT solen ser entre 1 i 60 %/°C. La característica i-v i la dependència tèrmica de la
resistència es presenten a la figura A.4, on s'observa que, per a temperatures per sota d'un valor determinat
(393 K), anomenat punt de Curie, la resistència presenta un coeficient tèrmic lleugerament negatiu. Just en
aquest punt es produeix un canvi al·lotròpic dels cristalls de titanat de bari, que passen del sistema tetragonal
al cúbic i canvien les seves propietats físiques.

Les aplicacions principals dels termistors PTC se centren en les pròpies dels sensors tèrmics (mesurament de
temperatura i protecció contra sobrecàrregues) i en els circuits per a l'estabilització de la intensitat de corrent.
Les dades tècniques especificades pels fabricants són les següents: Resistència nominal a 25°C i tolerància.
Tensió màxima de treball. Temperatura de referència (per a la qual s'inicia el creixement ràpid de la
resistència). Coeficient de temperatura típic. Temps de resposta tèrmica. Intensitats de commutació (valor
òhmic baix i per a valor alt). Temps de commutació per a intensitat de nivell alt. Constant de temps de
refredament. Resistència tèrmica. Temperatura màxima de funcionament.
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Totes aquestes característiques són definides adequadament als manuals d'especificacions tècniques dels
fabricants de termistors.

T

R
I

V
393 K393 K

Figura A.4  Característiques R-T i i-v dels termistors PTC

Els varistors o VDR (Voltage Dependent Resistor) es fabriquen amb materials ceràmics a base de carbur de
silici o d'òxid de zinc, que presenten uns coeficients de tensió considerables. La relació i-v d'aquests resistors
es pot aproximar mitjançant el model no lineal següent:

  I
log
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log

V

I

Figura A.5  Característiques I-V d'un varistor
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on C és un paràmetre constructiu dependent de la forma del component, que pot variar des de 14 a alguns
milers, i β és una constant dependent del tipus de material resistiu, que pot prendre valors entre 0,03 (per a
les ceràmiques d’òxids metàl·lics) i 0,20 (per a les ceràmiques de carbur de silici). Els valors de αV resultants
sempre són positius i depenen de la tensió V aplicada. La figura A.5 reprodueix una característica i-v i un
gràfic logarítmic de variació de la resistència amb la tensió, per a un varistor.

Les aplicacions principals dels varistors són com a dispositius per a la protecció contra el salt d'arc elèctric i
com a dispositiu estabilitzador de tensió.
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A.4  Condensadors

A.4.1 Concepte, tipus i aplicacions

Els condensadors són components electrònics de dos terminals, constituïts bàsicament per dues plaques
metàl·liques enfrontades (armadures), separades per un material aïllant (dielèctric), que emmagatzemen
energia electrostàtica, gràcies a l'acció del camp elèctric establert en el seu interior quan se li aplica una
tensió elèctrica. Aquesta acció consisteix en un desplaçament limitat de les càrregues elèctriques o en una
orientació de les molècules dipolars contingudes en el dielèctric del condensador (fenomen conegut amb el
nom de polarització), i això provoca l'acumulació de càrregues elèctriques en les proximitats de les
armadures, sense que hi hagi conducció elèctrica.

Les propietats del dielèctric condicionen fortament les característiques de funcionament del condensador.
Això ha donat lloc al fet que la majoria dels tipus de condensadors comercials són designats amb el nom del
dielèctric emprat en la seva fabricació: condensadors de paper, de plàstic, de mica, ceràmics, de vidre. Una
excepció a aquest costum és la dels condensadors electrolítics, que es diferencien segons el material de les
seves armadures, com els condensadors electrolítics d'alumini (dielèctric Al2O3) i de tàntal (dielèctric
Ta2O5). A la taula A.6 es recopilen les característiques i les aplicacions dels diferents tipus de condensadors
comercials.

Els dos paràmetres que més caracteritzen un dielèctric són la constant dielèctrica k (quocient entre la
permitivitat del material dielèctric i la del buit) i la rigidesa dielèctrica (màxim camp elèctric que pot
suportar el dielèctric sense que es produeixi la ruptura). La taula A.5 conté els materials dielèctrics més
usuals en la fabricació de condensadors i les seves constant i rigidesa dielèctriques respectives i la
temperatura màxima d'ús.

MATERIAL DIELÈCTRIC CONSTANT k RIGIDESA
(kV/mm)

TEMP.
MÀXIMA

Paper  "KRAFT" 4,5 de 2,5 a 50 de 85 a 100°C
Mica 5,4 30 200°C
Ceràmica esteatita (permitivitat
baixa)

de 5,4 a 7 10 de 50 a 200°C

Ceràmica de rutil (permitivitat
mitjana)

de 70 a 90 5 120°C

Ceràmica de titanat
(permitivitat alta)

de 1.000 a 7.000 5 120°C

Vidre de 0,5 a 6,8 de 50 a 80 200°C
Polietilè 2,3 20 70°C
Poliestirè i poliestirol
(STYROFLEX)

2,5 75 70°C

Policarbonat ("MAKROFOL") 3 180 140°C
Politetrafluoretilè ("TEFLON") 2 20 265°C
Tereftalat de polietilè
("MYLAR")

3,1 100 130°C

Òxid d'alumini 8,4 1.000 85°C
Òxid de tàntal 25 125°C

Taula A.5  Materials dielèctrics més usuals en la fabricació de condensadors

Les aplicacions dels condensadors són molt diverses; per exemple, emmagatzematge d'energia, flaix
fotogràfic, electrònica de potència, eliminació de components de tensió continua (condensadors de pas),
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circuits RC, circuits ressonants, filtres passius, circuits antiparasitaris, etc. Això requereix que el mercat
ofereixi una gran diversitat de tipus i valors. Remetem el lector als catàlegs dels principals fabricants de
condensadors, SIEMENS, PHILIPS, THOMSON, etc.

En la majoria d'aplicacions s'utilitzen condensadors fixos, però algunes (sintonitzadors, oscil·ladors, etc.)
exigeixen l'ús de condensadors variables en els què sigui possible variar la seva capacitat a voluntat, dins
uns certs marges. Aquests últims poden ser regulables per l'usuari de l'equip electrònic (per exemple, un
condensador de sintonia de ràdio) o ajustables a un determinat valor per sempre (condensadors trimmer). Els
regulables solen estar constituïts per dos jocs de plaques metàl·liques paral·leles i intercalades entre si,
separades per aire o per mica com a dielèctric i muntades mecànicament de manera que un dels grups de
plaques poden girar i així variar l'àrea de les porcions de superfícies metàl·liques enfrontades i,
consegüentment, modificar el valor de la capacitat. Els condensadors ajustables, o trimmers, utilitzen com a
dielèctric mica, ceràmica o aire, i fan l'ajustament del valor de la capacitat actuant mecànicament sobre la
separació de les armadures o sobre les porcions d'armadures enfrontades. Remetem el lector als catàlegs de
fabricants de condensadors variables perquè pugui observar els diferents tipus de construcció existents.

A.4.2  Característiques tècniques dels condensadors

Encara que la capacitat i la tensió de treball són els dos paràmetres principals dels condensadors, hi ha altres
característiques i propietats que s'han de tenir en compte per a l'ús correcte d'aquests components en els
equips electrònics. Els paràmetres i les característiques tècniques que cal especificar en un condensador són:
capacitat nominal i tolerància, estabilitat, coeficient de temperatura, temperatura màxima de treball, tensió
màxima de treball, resistència d'aïllament, corrent de fuites en corrent continu, corrent màxim de treball en
corrent altern, paràmetres de pèrdues en corrent altern (resistències equivalents de pèrdues, factors de
potència,  dissipació i qualitat), comportament en funció de la freqüència, fiabilitat, forma i dimensions
geomètriques. La majoria d'ells s'han definit a l'apartat A.1.2.

La capacitat nominal és l'especificada pel fabricant i és marcada sobre el cos del component, mitjançant un
codi de colors, semblant a l'emprat per al marcatge de resistors, o una xifra i una lletra d'unitats (p per a
picofarads, n per a nanofarads, µ para microfarads i m per a mil·lifarads). En els condensadors ceràmics, amb
la capacitat expressada en pF, s'elimina de vegades el marcatge de la p i s'utilitza, si és necessari, la lletra k
corresponent al prefix "mil". Així, per exemple, els marcatges p15, 1p5, 15 i 15k en un condensador ceràmic
indiquen, respectivament, 0,15 pF, 1,5 pF, 15 pF i 15.000 pF. Cada valor nominal ha de dur associada una
tolerància, que es marca mitjançant un color o mitjançant una segona lletra. A més, se sol marcar la tensió
nominal i, si fos necessari (condensadors ceràmics amb coeficient de temperatura establert), el coeficient de
temperatura, ja sigui amb una franja de color o amb una lletra.

Encara que la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) ha establert unes normes per al marcatge dels
diversos tipus de condensadors, els fabricants no segueixen estrictament aquestes directrius, de manera que,
en tot cas, atesa la gran diversitat de fabricants i tipus, es recomana consultar el full d'especificacions
tècniques del fabricant per a una interpretació correcta del marcatge de cada condensador.

El coeficient de temperatura és, en general, un paràmetre dependent de la temperatura i és particularment
important en els condensadors ceràmics de permitivitat baixa i mitjana, amb coeficient de temperatura
constant i establert. En aquests casos s'especifica aquest coeficient mitjançant una lletra (N per als coeficients
negatius i P per als coeficients positius) seguida del valor numèric del coeficient en ppm (parts per milió). El
coeficient de temperatura nul s'especifica mitjançant el codi NP0.

La tensió màxima de treball depèn de la rigidesa dielèctrica del material dielèctric emprat en la fabricació del
condensador i s'ha de tenir molt en compte quan es treballa en corrent continu.
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Figura A.6  Circuits equivalents de pèrdues d'un condensador en corrent altern amb els diagrames
vectorials respectius

La resistència d'aïllament Rα és la mesurada en borns del condensador en corrent continu i està relacionada
amb la capacitat C del condensador, la resistivitat ρ  i la permitivitat ε  del dielèctric mitjançant l'expressió

ρεα =CR

Rα augmenta quan la temperatura i la tensió disminueixen.

El corrent de fuita es refereix al petit corrent elèctric que circula en corrent continu a través del condensador,
degut al fet que el dielèctric no és un aïllant perfecte, i resulta més gran quant menor és la resistència
d'aïllament.

Quan un condensador treballa en corrent altern, pot circular per ell un corrent elevat i cal considerar les
pèrdues possibles en el condensador que es posen de manifest mitjançant la dissipació de calor en el
component. Aquestes pèrdues es poden representar per una resistència de pèrdues en sèrie RS o per una
resistència de pèrdues en paral·lel Rp, mitjançant els circuits equivalents dibuixats a la figura A.6, que
inclouen els diagrames vectorials de tensió i intensitat de corrent altern corresponents.

Les pèrdues al condensador són més grans com més gran és l'angle δ  resultant dels diagrames vectorials de
la figura, i per això rep el nom d'angle de pèrdues.

Els factors de potència FP, de dissipació D i de qualitat Q es defineixen segons s'indica a continuació
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TIPUS DE
CONDENSA-
DOR

CAPACITAT I
TOLERÀNCIA

TENSIÓ
MÀXIMA

PÈRDUES
(tanδ x 103)

TEMPERAT.
MÍN. I MÀX.

    λ*
(FIT)

APLICACIONS

Paper
metal·litzat

0,1 µF a 64 µF ±10
% i ±20 %

250 V a
1.000 V

6 a 10
(1 kHz)

-55 a 85°C 8,7 Acoblament i
aplanament

Mica 2 pF a 220 nF
2 %, 5 % i 10 %

160 V a
5.000 V

1  (1 MHz) -55 a 100°C 1,5 a 3
7

Filtratge,
sintonia, patrons

Ceràmic de
baixa K
(7-400)

1 pF a 47 nF
±5 % i ±10 %

50 V a
100 V

1,5  (1 kHz) -55 a 125°C 2,2 Coef. temp.
constant.
Oscil·ladors

Ceràmic
d'alta K
(700-7000)

220 pF a 2,2 µF
(multicapa)
±10 % i ±20 %

50 V a
100 V

25 a 30
(1 kHz)

-55 a 125°C 7,4 Coef. temp. no
constant. Aco-
blament, filtres

Ceràmic
SIBATIT
50000

22 nF a 0,2 µF
-20 %/+50 %

63 V 50 a 60
(1 kHz)

-40 a 85°C 7,4 Acoblament,
filtratge,
antiparàsits

Vidre 1 pF a 10 nF
2 %, 5 % i 10 %

300 V a
500 V

3 (1 KHz) -55 a 200°C 0,96 Oscil·lador de
freqüència alta

Acetat de
cel·lulosa

33 nF a 100 µF
±10 % i ± 20 %

25 V a
630 V

12 a 15
(1 kHz)

-55 a 85°C 9,2 Corrent continu

Tereftal. de
polietilè
(MYLAR)

680 pF a 10 µF
±5 % a ±20 %

50 V a
12,5 kV

5 a 7 (1 kHz) -40 a 100°C 9,2 Corrent continu i
altern.
Acoblament i
desacoblament

Policarbonat 1 nF a 1 µF
±5 % a ±20 %

100 V a
250 V

1 a 3 (1 kHz) -55 a 100°C 9,2 Corrent continu i
altern

Polipropilè 1,5nF a 4,7 µF
±5 % a ±20 %

250 V a
40 kV

0,25 (1 kHz) -40 a 70°C 9,2 Deflexió
televisió.

STYRO-FLEX 2 pF a 330 nF
±0,5 % a ±5 %

25 V a
630 V

0,1-0,3
(1 kHz)

-40 a 70°C 9,2 Oscil·ladors,
acoblament-
desacoblament

Electrolític
d'alumini

0,47 µF a 390000
µF
-10 % /+50 %

6,3 V a
450 V

60-150
(100 Hz)

-25 a 125°C 61 Filtratge,
bloqueig,
acoblament, flash
fotogràfic

Electrolític de
tàntal

0,1µF a 1200µF
±5 % a ±20 %

4 V a
125 V

50-80
(120 Hz)

-55 a 125°C 4 Filtratge,
acoblament,
aplanament

 De paper
(potència)

0,1µF-4800µF
±10 % i ±20 %

320 V a
3.000 V

0,2 a 6
(50 Hz)

-25 a 70°C 8 Electrònica de
potència

* λ: Taxa de fallada segons MIL-HDBK-217F, per a ambient GF (equips fixos, a terra)

Taula A.6  Característiques tècniques de diferents tipus de condensadors comercials

La impedància d'un condensador amb pèrdues s'expressa mitjançant
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Si considerem les impedàncies dels circuits equivalents en sèrie i en paral·lel iguals, es poden calcular les
relacions entre els elements d'ambdós circuits, i resulta
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El comportament del condensador en funció de la freqüència es determina mitjançant el seu circuit
equivalent en alta freqüència dibuixat a la figura A.7. A freqüències elevades s'incrementen els efectes
inductius i fins i tot es pot trobar una freqüència de ressonància pròpia del condensador, per a la qual
s'anul·len els components reactius, i el condensador es comporta, per a aquesta freqüència, com una
resistència de valor petit.

Figura A.7  Circuit equivalent d'un condensador en alta freqüència

La taula A.6 recopila de forma comparativa les característiques tècniques dels diferents tipus de
condensadors existents al mercat de components electrònics.

A.5  Components inductius: bobines i transformadors

A.5.1  Bobina

La bobina o inductor és un component elèctric de dos terminals amb la funció física fonamental
d'emmagatzemar energia magnètica quan per ell passa un corrent elèctric i. Les seves aplicacions principals
se centren en les fonts d'alimentació, els filtres per eliminació de senyals paràsits i els circuits sintonitzats.
Les seves peculiaritats es resumeixen a la taula A.7.

TIPUS DE
BOBINA

FUNCIÓ  λ (FIT)* OBSERVACIONS

Xoc
d'alimentació

Reduir l'arrissat del senyal
rectificat.

160 Porten nucli magnètic d'alta µ
per aconseguir alta L.

Filtre de
radiofreqüèn-
cies

Eliminar les tensions paràsites
que s'introdueixen per la xarxa.

7,3 A la freqüència de xarxa (50
Hz) s'han de comportar com a
curtcircuits.

Bobines de
sintonia

Variar, o ajustar, la freqüència
de sintonia.

15 Porten nucli de profunditat
ajustable per variar L.

* Taxa de fallada segons MIL-HDBK-217F, per a ambient GF.

Taula A.7  Tipus de bobines, segons les seves aplicacions
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Una bobina es construeix enrotllant un fil conductor sobre un nucli de material magnètic, amb una
permeabilitat, una forma i unes dimensions que determinen, junt amb el nombre d'espires conductores, el
paràmetre principal d'una bobina: el coeficient d'autoinducció L, que s'expressa en henris. La dependència de
L amb els elements constructius de la bobina ve donada, tal com es va justificar al capítol 5, per la fórmula

l

SN
L

2

µ=

Aquesta expressió només es compleix per a una bobina ideal, sense dispersió de flux magnètic i sense
pèrdues elèctriques.

Figura A.8  Circuits equivalents de pèrdues d'una bobina en corrent altern i diagrames vectorials respectius

La dispersió de flux es produeix quan algunes línies de camp magnètic se surten del nucli i segueixen altres
"camins magnètics" alternatius, o a través del mateix aire que envolta la bobina. Aquest efecte és
particularment important en bobines sense nucli i produeix una reducció de l'autoinducció L.

Les pèrdues elèctriques es produeixen en el fil conductor del bobinat, per efecte Joule, i en el nucli magnètic,
per histèresi i pels corrents de Foucault. Les pèrdues al nucli poden resultar particularment importants quan
la bobina funciona en un circuit de corrent altern. En cada període, el nucli passa per un cicle d'imantació
complet que utilitza una certa energia W, que és proporcional al volum del nucli i a la histèresi.

Les pèrdues per efecte Foucault són degudes als corrents induïts que circulen pel nucli magnètic, que sol ser
un material ferromagnètic i, per tant, conductor elèctric. Per reduir els corrents de Foucault, s'han d'emprar
nuclis de material magnètic laminat o aglomerat, que presenten una conductivitat elèctrica baixa.

Les pèrdues de corrent altern en una bobina, com en els condensadors, es poden representar per una
resistència de pèrdues en sèrie Rs o per una resistència de pèrdues en paral·lel Rp, tal com es dibuixa als
circuits equivalents de la figura A.8, que inclou els diagrames vectorials d'intensitat i de tensió corresponents
al corrent altern.

Els factors de potència FP, de dissipació D i de qualitat Q d'una bobina en corrent altern es defineixen amb
les mateixes funcions angulars amb què es van definir els mateixos factors per al condensador amb pèrdues,
de manera que resulta
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Figura A.9  Circuit equivalent d'una bobina en alta freqüència

El comportament de la bobina en funció de la freqüència es determina mitjançant el circuit equivalent en
freqüència alta dibuixat a la figura A.9. A freqüències elevades, l'efecte capacitiu en paral·lel amb l'element
inductiu pot ser tan fort que arribi a la antiressonància i anul·li el component reactiu i la bobina es comporti
com una resistència de valor molt elevat.

A.5.2  Transformador

Un transformador és un component passiu de quatre terminals o més, compost per dues bobines o més
acoblades magnèticament, la funció física fonamental del qual és transferir energia elèctrica als diversos
circuits associats a cada bobina, amb poca pèrdua energètica, o també procurar una transformació
d'impedàncies per adaptar convenientment dos circuits. L'acoblament magnètic de les bobines que formen el
transformador s'aconsegueix enrotllant les bobines sobre el mateix nucli. En circular corrent elèctric per un
dels debanats es crea un camp magnètic, les seves línies són "empaquetades" pel nucli comú i donen lloc a
un flux magnètic a través de l'altre enrotllament, que provoca un corrent induït. Aquest corrent crea un camp
i un flux magnètic nous, que travessa l'enrotllament primer, i així successivament, tal com es va descriure al
capítol 5.

Les equacions deduïdes són vàlides per a un transformador ideal sense pèrdues, però a la pràctica tots els
transformadors presenten algunes pèrdues, per efecte Joule, en els fils conductors dels bobinats  i, per
histèresi i efecte Foucault, al nucli. Això fa que un transformador real calgui representar-lo circuitalment
mitjançant l'esquema elèctric de la figura A.10, que inclou un transformador ideal de relació 1:n, les
resistències equivalents de pèrdua, Rb1, Rb2 i Rn, les inductàncies de fuga, Lfb1 i Lfb2, i la inductància de
magnetització, Lm.

La resistència equivalent de pèrdues en els bobinats  (Rb1+Rb2/n2) es pot estimar empíricament mitjançant un
assaig de curtcircuit (consistent a aplicar corrent al primari, i1sc, quan el secundari està curtcircuitat, v2 = 0).
La resistència equivalent de pèrdues dels bobinats serà
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on P1sc és la potència lliurada al transformador en l'assaig de curtcircuit.



Apèndixs 437
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Figura A.10  Circuit equivalent del transformador real

La resistència equivalent de pèrdues en el nucli del transformador es pot estimar empíricament mitjançant un
assaig de circuit obert (consistent a aplicar tensió al primari, v1oc, quan el secundari és en circuit obert,
i2 = 0). La resistència equivalent de pèrdues del nucli serà
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on P1oc és la potència emprada en l'assaig de circuit obert.

El rendiment d'un transformador expressa la relació entre la potència recollida a la sortida i la lliurada al
primari.

La regulació de tensió d'un transformador (referida al secundari) s'expressa mitjançant el factor de regulació
de tensió FRv, donat per l'equació següent:

)(
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carregas

carregasbuits
v v

vv
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−
=

TIPUS DE
TRANSFORMADOR

PECULIARITATS λ (FIT)*

Transformador
d'alimentació

Potència elevada. Tensions i freqüències fixes.
Rendiment elevat.

160

Transformador de polsos Poca potència. Distorsió baixa. 23
Transformador  d'àudio Potència mitjana o alta. Adaptació d'impedància de

sortida àudio a impedància altaveu. Distorsió baixa.
46

Transformador de RF Treballen dins un marge de freqüències especificat.
Distorsió baixa.

28

* Taxa de fallada segons MIL-HDBK-217F, per a ambient G8

Taula A.8  Tipus de transformadors més usuals.

La regulació de corrent d'un transformador (referida al secundari) s'expressa mitjançant el factor de
regulació de corrent FRi, que es defineix com
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Anàlogament, es poden definir els coeficients de regulació d'un transformador referits al primari.
La taula A.8 recull els tipus més usuals de transformadors amb indicació d'algunes de les seves peculiaritats.
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A.5.3  Materials magnètics per a nuclis de bobines i transformadors

L'enginyer dissenyador d'equips electrònics sempre trobarà al mercat resistors i condensadors comercials
normalitzats aptes per a l'ús en els seus circuits. Malgrat tot, no passarà el mateix amb els components
inductius. Els prototipus d'aquests els haurà de dissenyar i construir ell mateix, o encarregar-los a un
especialista amb les especificacions pertinents. Això requereix, per la seva part, el coneixement de les
propietats i les característiques d'aplicació dels nuclis magnètics que cal emprar. En aquest apartat, es donen
algunes nocions breus sobre els materials magnètics. El lector que els requereixi ha de consultar els catàlegs
dels fabricants especialitzats en materials magnètics per a bobines i transformadors.

Són materials magnètics aquells en els quals es poden crear fluxos magnètics induïts i que presenten zones
moleculars (de 0,001 a 10 mm3) anomenades "dominis magnètics", caracteritzats per les diferents direccions
dels moments magnètics a cada domini. Les seves propietats principals són la permeabilitat (µ = B/H), que
es mesura en H/m (per al buit,  4π·10-7 H/m), el coeficient de temperatura de la permeabilitat, la forma del
cicle d'histèresi (característica B-H) i la resistivitat elèctrica, conceptes que s'expliquen als capítols sobre
electromagnetisme dels llibres de física elemental.

Segons el cicle d'histèresi, els materials magnètics es classifiquen en "tous" (amb petit camp coercitiu Hc i
elevada permeabilitat inicial µi) i "durs" (Hc gran i µi petita). Els primers són els adequats com a nuclis de
components inductius.

Segons el tipus de "dominis magnètics", hi ha materials ferromagnètics (amb tots els moments magnètics de
cada "domini" en la mateixa direcció) i ferrimagnètics (amb "dominis" amb direccions oposades, però
superant una d’elles la contrària).

Els materials ferromagnètics són elements metàl·lics (ferro, cobalt i níquel) o els seus aliatges, presentats en
forma de làmines o d'aglomerat. Tenen valors elevats de permeabilitat i de saturació magnètica i, per això,
s'utilitzen principalment en aplicacions de freqüències baixes. Els tipus diferents existents són: l'acer pobre
en carboni, l'acer al silici (1 % al 5 % de Si) amb gra orientat o sense, els aliatges de ferro i níquel o
permalloys,  rics en níquel (72 % al 80 % de Ni) o pobres en níquel (40 % al 50 % de Ni) i els aliatges de
ferro i alumini. Els tipus laminats es presenten, segons la normativa concreta aplicable en cada cas, en forma
de U, E, I, M, L, etc. Els aliatges es poden presentar també en formes aglomerades modelades.

Els materials ferrimagnètics o ferrites són compostos d'un òxid de ferro (Fe2O3) amb un o més òxids d'un
altre metall, amb la formulació general MxFeyOz, on M és un metall. Les ferrites més utilitzades en la
fabricació de nuclis per a bobines i transformadors són les que contenen algun metall divalent, i la seva
estructura cristal·lina és similar a la del mineral espinel·la (MgAl2O4) o a la de la magnetita (Fe3O4). N'hi ha
d'altres que presenten estructura hexagonal (Ba6Fe2O3) i que són més adequades per a la fabricació d’imants
permanents, i també altres amb estructura de granat (M3Fe5O12, on M és un metall trivalent), que s'utilitzen
en aplicacions de microones.

La pols de ferrita és premsada i sinteritzada (a uns 1.300°C) en motlles, de manera que li dóna diferents
formes, que són comercialitzades com a nuclis cilíndrics, tubulars, roscats, en corona (o "pot tancat"),
toroïdals, en U, E, PM, RM, etc.

Les ferrites es diferencien dels materials ferromagnètics principalment per la seva resistivitat elèctrica
elevada (d'1 a 105 Ωm, davant dels 10-7 a 10-6 Ωm dels metalls). Això fa que els nuclis de ferrita tinguin unes
pèrdues per corrents de Foucault negligibles. Presenten valors de permeabilitat i inducció de saturació
inferiors als materials ferromagnètics. El seu ús és especialment indicat per a aplicacions de freqüència alta
(1 a 1.000 MHz).
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Apèndix B:  Introducció al simulador PSPICE

SPICE, sigles de l'expressió anglesa Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, s'ha convertit en
el programari estàndard per a l'anàlisi de circuits electrònics. Va ser desenvolupat per la Universitat de
Berkeley, California, cap a la meitat de la dècada dels setanta. PSPICE és una versió d'aquest programa
capaç de ser executada en un PC i distribuïda per MicroSim Corporation.

L'objectiu d'aquest apèndix és proporcionar al lector una primera aproximació a la utilització de PSPICE.
Descriu de manera resumida les característiques més bàsiques d'aquest programa a fi de situar el lector
ràpidament en el context. En particular, aquest apèndix es refereix a la versió 4.02. Amb el temps apareixen
de manera regular noves versions d'aquest programa, entre les quals cal esmentar les versions d'avaluació, de
finalitat educativa, que permeten simular circuits amb un nombre limitat de components i que són de
distribució gratuïta. La utilització adequada de PSPICE requereix completar la lectura d'aquestes notes amb
textos més complets com els que s'esmenten a les referències.

Aquestes notes introductòries s'organitzen en tres blocs:

* Descripció del circuit en SPICE
* Tipus d'anàlisi que pot fer SPICE
* Com utilitzar PSPICE en mode interactiu

B.1  Descripció del circuit

La primera tasca que cal acomplir per fer una anàlisi amb SPICE és descriure el circuit en un llenguatge que
pugui entendre el programa. Aquesta descripció s'efectua confeccionant un "fitxer de dades" que, a més de
contenir els components del circuit i les seves interconnexions, també ha de tenir instruccions sobre les
anàlisis que es volen fer i indicacions sobre on emmagatzemar els resultats obtinguts.

o +V
CC

2
14

0

RB RC

V i

C
B

Q1

Figura B.1  Circuit exemple d'anàlisi amb SPICE
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La primera línia del fitxer de dades és obligatòriament el títol de l'anàlisi que cal fer, que és de lliure elecció
per l'usuari. A continuació, cada línia conté una instrucció. Si la instrucció resulta ser més llarga que la línia,
pot ser continuada en la línia següent sense fer res més que posar un signe "+" a la primera posició de la línia
següent. Un signe "*" a la primera posició d'una línia indica que es tracta d'un comentari i que no és una
dada d'entrada. Un signe "." a la primera posició indica que és una instrucció de control. La darrera línia del
fitxer de dades ha de ser ".END". Un exemple de fitxer de dades relatiu al circuit de la figura B.1 es presenta
a la taula B.1.

EXEMPLE DE FITXER DE DADES

AMPLIFICADOR EMISSOR COMÚ DE LA FIGURA B1
* A continuació es descriu el circuit
Q1 2 1 0 BC999
RC 3 2 4K
RB 3 1 1MEG
CB 1 4 100U
VCC 3 0 DC 10
VI 4 0 AC 5M
* El model de transistor és el següent
.MODEL BC999 NPN(IS=20F BF=400 VAF=120 EG=1.11 BR=0.8 NC=2
+ CJC=10P VJC=0.8 MJC=0.33)
* Les anàlisis que cal realitzar són:
.DC NPN BC999(BF) 1 400 10
.OP
.AC DEC 10 1HZ 100MEGHZ
*Els resultats d'aquesta darrera anàlisi es volen tractar
*amb el processador gràfic "PROBE"
.PROBE
*Imprimir els resultats  de l'anàlisi DC en una taula
.PRINT DC v(2)
* Indiqueu quin és el final del fitxer:
.END

Taula B.1  Exemple de fitxer de dades corresponent al circuit de la figura B.1

El primer pas per descriure el circuit consisteix a numerar tots els seus nusos. Un dels nusos ha de ser
designat com el de referència (massa) i assignar-li el número zero. L'assignació de números als altres nusos
és arbitrària. Sempre ha d'existir un camí per al corrent continu entre un nus i la massa. Si resulta necessari,
es connecta al nus una resistència de valor molt alt.
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B.1.1 Descripció de resistències, condensadors i bobines

La instrucció que descriu cadascun d'aquests elements té la forma següent:

NOM   NUS A   NUS B   VALOR

Entre cadascun dels quatre paràmetres hi ha d'haver un espai en blanc o més. Per a les resistències, la
primera lletra del nom ha de ser R. Per als condensadors, C, i per a les bobines, L. Les altres lletres del nom
són arbitràries. Els nusos A i B indiquen els nusos entre els quals està connectat l'element en qüestió. El
valor del component pot estar en format sencer, decimal o científic. Es poden utilitzar els sufixos llistats a la
taula B.2 (convé indicar que en aquesta implementació l'ordinador no distingeix les majúscules de les
minúscules). Als condensadors i a les bobines es pot afegir, a les quatre entrades descrites, una cinquena
entrada relativa a les condicions inicials (tensió per al condensador i corrent per a la bobina). Així,

CB 1 4 100U IC=10

on la condició inicial del condensador, IC, significa que està carregat a 10V, amb el positiu en el nus 1 (el
primer nus esmentat) i el negatiu en el 4. Per a la bobina el valor de IC significa el corrent inicial.

T G MEG   K M U N P F

 1012 109   106   103 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

Taula B.2  Sufixos d'escala reconeguts per SPICE

Vegeu a l'exemple de la taula B.1 la descripció de les resistències RB, RC, i del condensador CB.

B.1.2  Descripció de generadors independents

La instrucció per a aquests components és del tipus següent:

NOM    N1    N2    TIPUS    ESPECIFICACIONS

La primera lletra del nom ha de ser V si es tracta d'un generador independent de tensió o I si és de corrent. La
polaritat d'una font de tensió s'indica mitjançant els nusos positiu (N1) i negatiu (N2). En una font de corrent
la intensitat circula del nus N1 al N2. Els dos darrers termes descriuen el tipus de generador tal com es
detalla a la taula B.3.

Observeu que entre els tipus DC i AC i les seves especificacions hi ha un espai en blanc o més. A la resta
s'obre el parèntesi immediatament després del TIPUS. Els paràmetres dins el parèntesi se separen per espais
en blanc.

B.1.3  Descripció de generadors dependents

El format d'instrucció per als generadors dependents lineals controlats per una tensió  (va=E(vb);  ia=G(vb))
és
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NOM   N1   N2   NC+   NC-   COEFICIENT  

El nom ha de començar per la lletra E si és un generador de tensió, i per G si és de corrent. En el cas d'un
generador de tensió, N1 és el nus en què està connectat el terminal positiu de la font i N2 el negatiu. Per a un
generador de corrent, aquest circula de N1 a N2. La tensió de control és l'existent entre els nusos NC+ i NC-.
El valor del generador dependent és la tensió de control multiplicada pel coeficient.

    TIPUS         ESPECIFICACIÓ DESCRIPCIÓ

     DC VALOR Generador de corrent continu

     AC MAGNITUD     FASE Generador sinusoïdal per a anàlisi freqüèncial
       
    SIN(V0 VA F TD DF φ) Gen. sinusoïdal per a anàlisi transitòria

    PULSE(V1 V2 TD TR TF PW PER) Tren d’impulsos periòdics

    PWL(T1 V1 T2 V2 T3 V3..) Senyal definit per trams lineals

    EXP(V1 V2 TD1 τ1 TD2 τ2) Senyal exponencial

Taula B.3  Fonts independents reconegudes per SPICE

Figura B.2  Formes d'ona de les fonts independents i paràmetres associats

Per als generadors controlats  per un corrent  (ia=F(ib); va=H(ib)):
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NOM    N1    N2    VC    COEFICIENT

El nom ha de començar per la lletra F si és un generador de corrent o per H si és de tensió. El significat de
N1, N2 i COEFICIENT és el mateix que en el cas anterior. El corrent de control és el que circula pel
generador de tensió de nom VC. Si no hi ha un generador de tensió a la branca per la qual circula el corrent
de control, en cal inserir un de valor zero.

B.1.4  Descripció de dispositius semiconductors

El format d'instrucció per descriure aquests dispositius és

NOM   NUS A   NUS B   NUS C ... MODEL   ÀREA

La primera lletra del nom i el significat dels nusos A, B, C i D es dóna a la taula B.4. Per al BJT la declaració
del nus de substrat és optativa (si no s'indica, el programa el pren com a zero). Per al MOS és obligatòria. El
model és el nom del tipus de dispositiu que s'ha d'especificar en una instrucció especial (".MODEL") que
serà comentada més endavant. El terme "Àrea" és un paràmetre d'escala. És el factor pel qual es
multipliquen els corrents i les capacitats del dispositiu definit a .MODEL i pel qual es divideixen les
resistències del dispositiu. Si s'omet, es pren per defecte el valor 1. Per al transistor MOS, en comptes del
terme ÀREA s'utilitza

W=valor  L=valor

on W i L són l'amplària i la longitud del canal. Si no s'especifiquen, se'ls assigna el valor 10-4m. En aquest
dispositiu també hi ha opció d'especificar l'àrea i el perímetre de les regions de drenador i de sortidor.

DISPOSITIU   1a LLETRA NOM NUS A NUS B      NUS C NUS D

Díode      D Costat P Costat N
BJT      Q Col·lector Base      Emissor Substrat
MOS      M Drenador Porta      Sortidor Substrat
JFET       J Drenador Porta      Sortidor

Taula B.4  Tipus de dispositius semiconductors i els seus nusos d'especificació

La instrucció anterior que descriu un dispositiu semiconductor, s'ha de completar amb una instrucció
.MODEL que defineix els paràmetres del dispositiu en qüestió. La seva forma és

.MODEL MODEL TIPUS (paràmetre=valor paràmetre=valor...)

En aquesta instrucció, MODEL és el nom del tipus de dispositiu utilitzat en la descripció anterior de
dispositius semiconductors amb el terme MODEL. El TIPUS ha de ser: per a díodes, D; per a BJT, NPN o
PNP; per a MOS, NMOS o PMOS; per a JFET, NJF o PJF. Els paràmetres que s'esmenten en el parèntesi
d'aquesta instrucció són opcionals. Si no s'especifica el valor d'un paràmetre, el SPICE n'hi assigna un per
defecte. Als capítols 6, 7 i 8, que tracten del díode, del transistor bipolar i del MOS, s'especifiquen aquests
paràmetres i els seus valors per defecte. Vegeu a l'exemple de la figura B.1 la descripció del transistor Q1 i la
seva instrucció MODEL associada.
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Es poden formar "llibreries" amb els models dels dispositius. Consulteu en alguna de les referències la
utilització de llibreries de SPICE mitjançant la instrucció .LIB.

B.1.5  Descripció d'un subcircuit

SPICE permet definir un circuit com si es tractés d'un bloc amb un nom específic que pot ser esmentat
repetidament en el fitxer de dades. La definició d'un circuit com a subcircuit es fa de la forma següent:

.SUBCKT   SUBNOM   NUS X    NUS I  ...   NUS N
Instruccions dels elements que
defineixen el bloc del subcircuit
.ENDS   SUBNOM

El terme SUBNOM té un paper similar al de MODEL en els dispositius semiconductors. L'assignació de
nombres als nusos que apareixen a la definició .SUBCKT és local d'aquest subcircuit i independent de la del
circuit principal, a excepció del nus 0 que, en cas d'utilitzar-se, se suposa comú al nus de referència del
programa principal. Els nusos X, I,... N de la instrucció anterior són els que connecten el subcircuit a la resta
del subcircuit.

La inserció d'un subcircuit en el circuit principal es fa amb una instrucció del tipus:

NOM   NUS A   NUS B ...  NUS M   SUBNOM

en què la primera lletra del NOM ha de ser X. El SUBNOM és el que identifica el subcircuit i ha de coincidir
amb l'usat a .SUBCKT. Els nusos A, B,... N són els nusos del circuit principal als quals es connecta el
subcircuit. La connexió es fa seguint l'ordre (A a X, B a I, M a N). Al capítol 4 s'il·lustra la utilització
d'aquesta instrucció.

B.2  Tipus d'anàlisi que pot fer SPICE

SPICE pot fer, entre altres, les anàlisis següents:

1  Càlcul del punt de repòs (.OP).
2  "Escombratge DC" (.DC): Anàlisi en corrent continu del circuit per a cadascun dels valors que prenen una
o diverses variables, els quals "escombren" un marge determinat. Les variables que poden ser "escombrades"
són: la tensió o el corrent d'un generador, un paràmetre d'un model o la temperatura
3  Càlcul de la funció de transferència (.TF)
4  Càlcul de resposta en freqüència (.AC)
5  Resposta transitòria (.TRAN).

A més d'aquestes anàlisis, que es descriuen a continuació, SPICE en pot portar a terme d'altres, tals com les
anàlisis de soroll (.NOISE), de distorsió (.DISTO), de sensibilitat (.SENS), de temperatura (.TEMP) i
algunes més, per a les quals s'han de consultar referències més detallades sobre aquest simulador.
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B.2.1  Anàlisi .OP

El format d'aquesta instrucció és:

.OP

La inclusió al fitxer de dades d'aquesta instrucció produeix una informació detallada (tensions en els nusos,
corrents i potència que lliuren les fonts, valors dels paràmetres dels models de petit senyal, etc.) sobre el punt
de repòs del circuit. Si no s'inclou, l'única informació sobre el punt de repòs és una relació de les tensions en
els nusos.

B.2.2  Anàlisi .DC

El format d'instrucció per a un "escombratge lineal"  té la forma:

.DC   NOM1  VI1   VF1   INC1  NOM2  VI2  VF2  INC2

Els quatre darrers termes són opcionals i s'utilitzen per fer un doble escombratge (per a cada valor que
prengui NOM2 es fa un escombratge complet de la variable NOM1). El programa fa una anàlisi en corrent
continu per a cadascun dels valors que prengui la variable NOM. Aquesta variable pren valors des d'un
d'inicial (VI) fins a un de final (VF) en passos de valor INC.

Si la variable que fa l'escombratge és un generador independent de tensió o corrent, el terme NOM és el nom
d'aquest generador. En aquest anàlisi no es té en compte el valor d'aquest generador definit en el fitxer de
dades del circuit. Malgrat tot, els altres tipus d'anàlisi són fets amb aquest valor.

Si la variable que fa l'escombratge és la temperatura, el NOM ha de ser TEMP i els seus valors s’expressen
en graus centígrads.

Si la variable és un paràmetre d'un model, NOM es compon de tres elements de la instrucció .MODEL. En
primer lloc TIPUS, després el nom del MODEL i entre parèntesi el nom del paràmetre. A l'exemple de la
figura B.1 es fa un escombratge en funció del paràmetre BF del transistor Q1, si comencem amb el valor 1 i
incrementem de 10 en 10 fins a un valor de 400.

També és possible fer un escombratge logarítmic per dècades o octaves. El format per a aquest cas és

.DC  TIPUS   NOM   VI   VF   NP

on TIPUS ha de ser OCT o DEC segons si es vol un escombratge per octaves o dècades, i NP és el nombre
de punts per octava o dècada.

B.2.3  Anàlisi .TF

Aquesta anàlisi calcula la funció de transferència, en corrent continu, entre una variable de sortida respecte
d'una altra d'entrada, la resistència d'entrada i la resistència de sortida. El format d'aquesta instrucció és:

.TF    SO     SI

on SO és la variable de sortida i SI la d'entrada. Quan s'inclou aquesta instrucció, SPICE calcula, en primer
lloc, el punt de treball en corrent continu. A continuació substitueix, si és el cas, els dispositius no lineals pel
seu model incremental lineal, els condensadors per un circuit obert i les bobines per un curtcircuit. Amb
aquest circuit incremental lineal calcula el guany, definit com ∆SO/∆SI, la resistència d'entrada i la de
sortida. La variable de sortida pot ser un corrent o una tensió. En cas de ser un corrent, és restringit a ser el
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corrent a través d'una font de tensió. Aquesta instrucció pot ser utilitzada per trobar el circuit equivalent de
Thévenin o de Norton, tal com s'indica al capítol 4.

B.2.4  Anàlisi .AC

Aquesta anàlisi calcula la resposta d'un circuit en un rang determinat de freqüències. SPICE calcula en
primer lloc el punt de treball del circuit i, a continuació, substitueix els dispositius no lineals pels seus
models en petit senyal. La resposta en freqüència és calculada fixant un valor de freqüència a totes les fonts
AC del circuit, i fent escombrar aquest valor en un marge especificat. El format d'aquesta instrucció és

.AC   ESCALA   NP   FI   FF

on ESCALA ha de ser LIN, DEC o OCT per indicar que l'escombratge de freqüències ha de ser lineal, per
dècades o per octaves, respectivament, NP és el número total de punts en cas d'escala lineal, o el nombre de
punts per dècada o octava si les escales són d'aquest tipus, FI és la freqüència inicial i FF la freqüència final.
Al fitxer de dades de l'exemple es pot trobar una instrucció d'aquest tipus. Al capítol 7 es donen exemples
d'utilització d'aquesta instrucció.

B.2.5  Anàlisis .TRAN

Aquesta instrucció indica a SPICE que es faci una anàlisi transitòria (sortida en funció del temps en resposta
a excitacions no "permanents"). El seu format és

.TRAN   TPAS   TFIN   TI   TINCR    UIC

on els tres darrers termes són opcionals. L'anàlisi sempre comença a t = 0 i acaba a TFIN, i es fa per a uns
valors de temps determinats. Aquests valors són fixats internament pel programa d'acord amb l'evolució de
la resposta transitòria. Si el canvi és lent, els passos entre els instants de càlcul augmenten, mentre que si és
ràpid disminueixen. El paràmetre TINCR indica el valor màxim d'increment de temps. Si TINCR s'omet, el
valor màxim de l'increment es fixa en el menor d'entre: TPAS i (TFIN -TI)/50. La sortida en funció del
temps s'aproxima mitjançant un polinomi de segon ordre que passa pels punts calculats. TPAS indica
l'increment de temps en què volem que el programa imprimeixi els resultats de l'anàlisi transitòria (poden ser
punts calculats  o valors interpolats). TI indica l'instant a partir del qual volem que s'imprimeixi la sortida (el
seu valor per defecte és zero). El terme UIC indica que l'anàlisi transitòria s'ha de fer tenint en compte les
condicions inicials definides al fitxer de dades.

Perquè aquesta anàlisi es pugui fer cal definir alguna font independent del tipus SIN, PULSE, PWL o EXP.
Al capítol 5 es donen exemples de l'ús d'aquesta anàlisi.

B.3  Interacció amb l’ordinador

Els aspectes que descriurem en aquest apartat són:

* Com crear el fitxer de dades
* Com realitzar anàlisis amb PSPICE
* Com obtenir els resultats de l'anàlisi
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Convé posar de manifest que la versió de PSPICE a la qual fa referència aquesta introducció és el resultat
d'un llarg procés d'evolució durant el qual s’ha anat enriquint el nucli inicial amb programes que faciliten la
seva utilització a l’usuari. Inicialment SPICE era un programa que s’executava en grans ordinadors en mode
batch: no hi havia cap interacció amb l’usuari; s’editava el fitxer de dades, s’executava SPICE, que llegia el
fitxer, i els resultats s’emmagatzemaven en un fitxer de sortida, el qual era posteriorment imprès i
inspeccionat per l’usuari. En la versió de PSPICE que es comenta hi ha un programa de suport ("CONTROL
SHELL") que permet un cert grau d’interacció i que, en coexistir amb el nucli anterior, duplica, en casos
determinats, algunes funcions. Hi ha versions més modernes que permeten introduir de forma gràfica
l'esquema del circuit.

B.3.1  Com crear el fitxer de dades

Quan ja som al directori que conté PSPICE cal teclejar PS. Apareixerà la pantalla anomenada "PSPICE
CONTROL SHELL". Aquesta pantalla ofereix a la part superior un menú horitzontal en el qual apareixen els
termes:

Files     Circuit     StmEd     Analysis     Display     Probe     Quit

Mitjançant les tecles del cursor es pot ressaltar algun d'aquests termes, que se selecciona presionant la tecla
<Enter>. Per sortir d'un menú i tornar al menú previ cal prémer la tecla <Esc>.

Per crear un fitxer de dades cal seleccionar el menú Files i, una vegada en ell, es desplega un menú nou en el
qual cal seleccionar Current. Aleshores apareix una finestra en la qual cal escriure el nom del fitxer de
dades. Aquest nom ha d’acabar amb l’extensió ".cir". A continuació cal prémer <Enter>. En el cas que
vulguem modificar o ampliar un fitxer creat anteriorment, cal que premem la tecla <F4> en lloc d'escriure el
nom del fitxer. S’obre una finestra en la qual apareixen tots els fitxers amb extensió ".cir", i se selecciona el
que es vulgui. El nom del Current File escrit o seleccionat apareix a la part inferior de la pantalla.

A continuació, si seleccionem la funció "Edit" del menú Files, s’obre una finestra amb l'encapçalament
Circuit File Editor,  en la qual es poden escriure les instruccions del fitxer de dades. Una vegada escrit el
nou fitxer, o modificat l’antic, premeu la tecla <Esc> per sortir de l'editor. A continuació apareix una
pregunta sobre si es volen desar els canvis fets, que s’ha de respondre amb les tecles S o D, tal com s'indica a
la pantalla.

En sortir de l'editor apareix a la part inferior de la pantalla, a sobre de F6=Errors, la paraula Loaded o
Errors, que indica si el fitxer és correcte i està llest per ser executat, o té errors de sintaxi. Si els tingués, cal
corregir-los, tornant a entrar a "EDIT" i aleshores prémer <F6>, de manera que s’obre una finestra en la qual
s'indiquen els errors i el nombre de la línia en la qual s’han comès (si descomptem la línia d'encapçalament).
Cal prémer <F6> una altra vegada i amb l'editor corregir els errors fins a aconseguir eliminar-los.

El PSPICE CONTROL SHELL ofereix una forma alternativa per modificar un fitxer de dades ja existent que
facilita una simulació interactiva entre l’usuari i l’ordinador. Es tracta dels menús Circuit, StmEd i Analysis.
El primer permet modificar valors de components i dispositius, el segon modificar fonts independents i el
tercer suprimir o activar tipus d’anàlisi. Una vegada fetes les modificacions utilitzant aquests menús es pot
tornar a executar el programa sense tornar a editar el fitxer. Les línies modificades mitjançant aquests menús
es graven al fitxer de dades, i s'indica aquesta procedència imprimint-se al final de la línia la terminació
" ; *ipsp*". Les tecles <F1> i <F3> permeten fer consultes sobre com utilitzar aquests menús.
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B.3.2  Com fer anàlisis amb PSPICE

Una vegada el fitxer de dades és correcte, perquè PSPICE analitzi aquest circuit n’hi ha prou a seleccionar el
menú Analysis i, dins seu, seleccionar la funció Start. Aleshores PSPICE llegeix el current file  i fa les
anàlisis que s'hi indiquen. Com es deia al final del paràgraf anterior, el menú analysis permet activar i
desactivar el tipus d’anàlisi, com també canviar els seus paràmetres. Una vegada fets els canvis, podem
tornar a executar el programa si seleccionem la funció Start.

B.3.3  Com obtenir els resultats  de l’anàlisi

PSPICE escriu els resultats obtinguts en un fitxer de sortida amb un nom que és el mateix que el de dades
però amb l’extensió ".out". Aquest fitxer pot ser consultat des del Pspice Control Shell si seleccionem la
funció Browse. A més d'aquesta sortida, PSPICE incorpora un processador gràfic, anomenat Probe, que
permet visualitzar a la pantalla les variables que es vulguin en forma gràfica. Tant el fitxer de sortida com els
gràfics es poden imprimir.

La informació que conté el fitxer de sortida es pot agrupar en quatre tipus:

* Descripció del circuit analitzat
* Sortida directa des d’algunes de les anàlisis
* Sortida en forma de taules
* Informació sobre l’execució del programa (memòria utilitzada, temps d'execució, etc.)

Normalment el fitxer de sortida comença amb un llistat del fitxer de dades. Aquesta informació es pot
suprimir si s’indica en una instrucció anomenada .OPTIONS.

La realització d’alguns tipus d’anàlisi genera informació automàtica al fitxer de sortida. Aquest és el cas,
entre d’altres, de les anàlisis .OP i .TF. El format de sortida és específic de cada anàlisi.

Els resultats de les anàlisis .DC, .AC i .TRAN es poden obtenir mitjançant el processador gràfic PROBE o
impresos en un fitxer mitjançant la instrucció  .PRINT. Per utilitzar el processador gràfic cal incloure la
instrucció:

.PROBE

al fitxer d'entrada. Aquesta instrucció fa que els resultats de l’anàlisi s’emmagatzemin en un fitxer anomenat
PROBE.DAT, que és el fitxer d'entrada del programa PROBE.

En executar-se el programa PROBE, apareix una pantalla amb el nom del circuit simulat i un menú a la part
inferior de la pantalla amb les anàlisis que s’hagin realitzat. Si s’escull una d'aquestes opcions apareix una
altra pantalla amb un menú a la part inferior que permet definir la presentació gràfica dels resultats de
l’anàlisi. Es poden representar diverses variables simultàniament (amb l’opció ADD TRACE), com també el
resultat de fer operacions entre les variables de sortida. L’opció Hard copy  permet treure el gràfic per la
impressora.

Les variables d'un circuit poden ser dels tipus següents:

* Tensió en el nus N: V(N)
* Tensió del nus N1 respecte del N2:  V(N1,N2)
* Tensió entre terminals d'un dispositiu de dos terminals: V(<nom dispositiu>)
* Tensió en el terminal x d'un dispositiu de tres terminals: Vx(<nom dispositiu>
* Tensió entre els terminals x i y d'un dispositiu de tres terminals: Vxy(<nom dispositiu>)
* Corrent a través d'un dispositiu de dos terminals: I(<nom dispositiu>)
* Corrent entrant pel terminal x d'un dispositiu de tres terminals: Ix(<nom dispositiu>)



Apèndixs 449

Per a l’anàlisi AC, s’afegeix a les variables V i I anteriors un sufix:

* M per a l’amplària de pic: VM(4)
* P per a la fase en graus: VP(2,3)
* R per a la part real VR(2)
* I per a la part imaginària VI(2)

En absència d'un sufix es pren M per defecte.

El format de la instrucció PRINT és:

.PRINT   ANAL   VAR1   VAR2   VAR3...

on ANAL és el tipus d’anàlisi fet i ha de ser DC, AC o TRAN. Els termes VAR* indiquen les variables que
s’imprimiran a la taula. Al llistat de sortida de la instrucció  PRINT s’expressa a cada fila el valor que prenen
les variables especificades per a cada valor de la variable que és escombrada: per a .TRAN, el temps; per a
.AC, la freqüència; per a .DC la variable escombrada. Aquesta variable apareix a la primera columna de la
taula impresa. Al fitxer de dades de l'exemple de la figura 1 apareix una instrucció PRINT per imprimir una
taula amb els resultats de l’anàlisi .DC.

Per sortir de Pspice Control Shell cal seleccionar el menú QUIT i, en ell, la funció EXIT TO DOS.

REFERÈNCIES
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Apèndix C: Característiques de dispositius semiconductors

Els fabricants de components i dispositius electrònics informen de les característiques dels seus productes
mitjançant el que es coneix amb el nom de fulls d'especificacions dels components, en anglès data sheet. A
les pàgines següents podem observar els fulls d’especificacions d’alguns components (díodes, transistors
bipolars i transistors MOS). Solen estar dividits en quatre seccions.

La primera secció sol contenir una taula de característiques generals on s'inclouen les especificacions més
rellevants del component; però no s'hi inclouen totes, només és una guia ràpida per saber si un component
determinat ha de cobrir, en principi, les nostres necessitats. Aquesta taula en anglès rep el nom de quick
reference data.

La segona secció és una taula de valors màxims aplicables als diferents components, en anglès absolute
maximum ratings. En aquesta taula es detallen els valors màxims de tensions, corrents, etc. aplicables al
dispositiu sense que aquest es destrueixi. Abans d’utilitzar un component determinat és important consultar
aquest tipus de taules per evitar malmetre el component per una mala utilització. En el disseny del circuit, cal
tenir en compte que el dispositiu s’ha de mantenir allunyat d’aquests valors per tal de mantenir un marge de
seguretat.

Les seccions tercera i quarta constitueixen el cos central del conjunt d'especificacions del component. La
tercera secció sol contenir una taula o un conjunt de taules on s’especifiquen, de forma exhaustiva, les
característiques del component, en unes condicions de funcionament determinades (temperatura, tensió
d’alimentació, corrent de polarització, etc.). El fabricant sol indicar en lletra petita, al final de la taula, les
condicions en les quals s’han mesurat les especificacions. En aquesta taula, per a cadascuna de les
característiques del component, trobem el valor mínim, el valor típic i el valor màxim. Això ens pot donar
una idea de la dispersió que cada paràmetre tindrà a la pràctica.

Evidentment el fabricant no sol mesurar els valors de les especificacions de tots els seus components. Es fa
un mostreig i s’escullen un conjunt d'elements a l’atzar, dels quals se'n mesuren les característiques. El
nombre d’elements ha de ser prou elevat per poder establir una estadística dels valors mesurats. Per exemple,
per a la ß d'un transistor el fabricant especifica tres valors: el mínim 125, el màxim 260 i el típic 220.
Aquests tres valors s’han d’interpretar de la manera següent: generalment tindrem una ß, que serà més gran
que el valor mínim i més petita que el valor màxim, i tindrem una probabilitat relativament elevada que el
seu valor s’apropi al valor típic. Convé tenir en compte si aquests valors s’especifiquen per a tot el marge de
temperatures i tensions d’alimentació o només per a un marge restringit.

Per a alguns dispositius de qualitat el fabricant especifica uns valors 100 % verificats (100 % tested) per a un
paràmetre determinat del component. Això vol dir que el fabricant assegura que cap component no sortirà
dels marges establerts pels valors màxim i mínim per a aquell paràmetre. En altres casos (igualment de
qualitat), proporciona l’histograma de l’estadística efectuada.

Les taules anteriors no cobreixen la totalitat dels paràmetres del dispositiu per a totes les condicions de
mesura possibles. La variació del valor d'un paràmetre respecte d’una condició determinada (tensió
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d’alimentació, temperatura, etc.) se sol donar en forma de gràfic. Aquests gràfics constitueixen la quarta
secció de les esmentades anteriorment.

Generalment, els gràfics només donen la variació del valor típic d'un paràmetre respecte d’un altre, encara
que en alguns casos també s'inclou la variació del valor màxim i mínim del paràmetre. Per exemple, en les
especificacions d'un transistor bipolar podem trobar el corrent de col·lector del transistor respecte de la
tensió col·lector emissor, parametritzada per a diferents valors del corrent de base, amb els valors associats  a
la corbes mesurades a 25 °C. Es pot subministrar un conjunt de gràfics anàlegs corresponents a temperatures
diferents.

Les pàgines següents contenen la reproducció parcial* dels fulls de característiques d’alguns dispositius d’ús
general. Per raons d'espai, no s'inclouen totes les taules i gràfics que el fabricant subministra, i s’han escollit
les que tenen una relació més gran amb el contingut d'aquest text. Les especificacions completes es poden
consultar als catàlegs del fabricant, que a més solen incloure annexos que contenen les definicions dels
paràmetres especificats, els seus mètodes de mesura i alguns circuits d’aplicació l’estudi dels quals sol ser de
gran ajut ja que aporta idees pràctiques.

* Publicació autoritzada per Philips Components.
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