
•Els televisors i  els semàfors moderns amb quin tipus de llums 
s’il·luminen? 

•Podries explicar el funcionament de les portes automàtiques d’alguns 
supermercats? 

•Saps què és un sensor?
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➡L’electrònica és una branca de la física i l’enginyeria que s’ocupa de l’estudi i construcció de 
dispositius que són capaços de detectar informació externa, convertir-la en un senyal elèctric, 
processar el senyal i transformar-lo en una altra font d’energia per a produir un efecte.

➡Els circuits electrònics estan formats per diferents components, molts d’ells fabricats amb 
materials semiconductors. Els més utilitzats són:
✓Resistències
✓Condensadors
✓Relés
✓Díodes
✓Transistors
✓Transformadors
✓Fonts d’alimentació

➡A diferència dels circuits elèctrics, que poden emprar corrent altern (AC) 
o continu (DC), els electrònics treballen generalment amb corrent continu 
de baix voltatge, per això els aparells que disposen d’algun circuit 
electrònic necessiten una font d’alimentació.

1.INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA
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EfecteInformació 
exterior

Senyal elèctric

Augmenta la 
temperatura

Termòstat del forn 
elèctric

Es desconnecta la 
resistència del forn

Corrent continu i altern
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electrònics analògics, les magnituds com la tensió, corrent, temperatura… varien d'una forma contínua 
en el temps i poden prendre infinits valors. En contraposició, als circuits digitals sols poden prendre 
valors discrets (1/0, ON/OFF,  SÍ/NO…) i tenen sempre un estat perfectament definit.

➡Els circuits electrònics es munten soldant els components sobre una 
placa de material conductor, configurant així el que es coneix per circuit 
imprès.

➡Els Circuits Integrats, CIs o xips són dispositius que contenen una 
gran quantitat de components electrònics (díodes, transistors, resistències, 
etc.) de molt xicoteta grandària i connectats entre si. D'aquesta manera 
s'estalvia espai i es redueix la possibilitat d'error en les connexions. Entre 
els circuits integrats més recents hi ha els  microprocessadors, que 
controlen des d’ordinadors fins a telèfons mòbils i forns microones. Els 
xips de memòria digitals són una altra família de circuits integrats que 
són d'importància crucial per a la moderna societat de la informació. Amb 
el transcurs dels anys, els CIs estan constantment migrant a mides més 
petites, on el cost i el consum d'energia disminueix i la velocitat de 
processat augmenta.
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Representació de 
la variació d’una 
magnitud en un 
circuit analògic i 

digital

Circuit imprès

Circuit integrat (xip)
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➡ Les resistències són dispositius que ofereixen una oposició al pas del corrent elèctric. En 
electrònica les resistències s’empren per a limitar el pas d’intensitat de corrent.

➡ Per indicar el valor en ohms d’una resistència s’utilitza un codi de colors en forma de línies 
dibuixades sobre la resistència:

➡ Les tres primeres bandes marquen el valor en ohms de la resistència. En el cas de la dibuixada 
serien 120000 Ω (120 kΩ).

➡ L’última banda expressa la tolerància, que és el percentatge de desviació  del valor indicat 
respecte del real, en aquest cas el 10%.

2.RESISTÈNCIES
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1 2 x 10000 ± 10% 
=

120000 Ω  ± 10%
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➡Resistències fixes: El seu valor en ohms és fix. S’intercalen en 
els circuits per disminuir la intensitat de corrent, protegir algun 
component electrònic…

➡Resistències variables: El seu valor pot modificar-se.

✓Resistències variables manualment: Disposen d’una palanca o 
roda que pot desplaçar-se per a canviar el seu valor en ohms. 
Regulen la intensitat que passa pel circuit podent modificar-se la 
lluminositat d’una bombeta, el volum d’un altaveu, etc. 
S’anomenen potenciòmetres o reòstats.

✓Resistències especials: Aquestes s’empren com a sensors, ja 
que són sensibles a la variació de determinats paràmetres físics 
com la l luminositat i la temperatura. Hi trobem les  
fotoresistències i les termistàncies.
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Activitat 1: Determina el valor de les resistències fixes de les fotografies (indica primer els colors de les bandes).

Activitat 2: Identifica els components del circuit i explica el seu funcionament. Quina aplicació podria tenir?

Casquet de ceràmica

Estructura interna d’una resistència fixa

Resistència fixa i símbol

Potenciòmetres i símbol  (3 o 2 connexions)

Hèlix de carbó
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➡Fotoresistències: Les LDR, acrònim de Light Dependent 
Resistance, són resistències que disminueixen el seu valor quan 
augmenta la intensitat lluminosa. Són, per tant,  sensibles als canvis 
de llum i s’empren en sensors que encenen automàticament les 
bombetes d’un cotxe per la nit, els fanals dels carrers, etc.

➡Termistàncies: Aquestes resistències varien amb la temperatura. Les PTC (Coeficient de 
Temperatura Positiu) augmenten el valor quan augmenta la temperatura. Les NTC (Coeficient de 
Temperatura Negatiu) disminueixen el seu valor quan augmenta la temperatura. S’empren en 
termòstats de forns, aires condicionats, detectors d’incendis...

LDR i símbol

Activitat 3: Identifica els components del circuit i explica com funcionaria. Podria utilitzar-se en alguna aplicació pràctica?
Activitat 4: Dissenya un circuit amb una termistància NTC, que encenga un senyal lluminós (bombeta) quan puge la temperatura. 
Com funcionaria si haguéssim connectat una  PTC?

NTC i símbol
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➡Els condensadors són dispositius capaços d’emmagatzemar energia elèctrica. Estan constituïts 
per dues plaques metàl·liques, anomenades armadures, separades per un material aïllant 
(dielèctric).
➡Quan connectem un condensador a una font de tensió contínua aquest comença a acumular 
càrregues a les seues armadures deixant que hi circule el corrent al circuit, una vegada carregat ja 
no deixa passar l’electricitat. L’energia acumulada pot emprar-se per a  fer funcionar algun receptor i 
tornar a iniciar el procés.

Estructura d’un condensador i símbol Tipus de condensadors: electrolítics i ceràmics
Procés de càrrega i descàrrega d’un 

condensador

➡La capacitat  d’un condensador indica la quantitat de càrrega que pot acumular entre les seues 
armadures i es mesura en farads (F). 
➡Les aplicacions dels condensadors són múltiples: S’usen en fonts d’alimentació per a rectificar el 
corrent altern, en aparells de ràdio per sintonitzar la senyal i en dispositius  temporitzadors.

Activitat 5: Escriu el nom dels dispositius connectats i explica què passa a les dues imatges. 
Com afectaria al funcionament del circuit si posem primer un condensador de 1000 μF i després 
un de 2000 μF?
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➡Un relé és un  dispositiu que funciona com un interruptor controlat per un circuit elèctric. 
➡Els relés estan constituïts per dos elements bàsics:

✓Electroimant: Format per un nucli de ferro sobre el què s’ha enrotllat una bobina de fil de 
coure. S’activa com a imant quan li arriba corrent i atrau una palanca metàl·lica que modifica la 
posició dels contactes de l’interruptor.
✓Interruptor: Que s’obri o es tanca accionat per l’electroimant.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Relay_principle_horizontal_new.gif

Electroimant
Contactes

4. RELÉS

Estructura i símbol d’un 
relé de 2 contactes

Activitat 6:  Identifica els diferents components que formen part d’aquest circuit i tracta d’esbrinar què passarà quan
accionem l’interruptor. 
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➡Podem trobar diferents tipus de relés segons el nombre de contactes: 
✓Relé de 2 contactes (interruptor)
✓Relé de 4 contactes (interruptor bipolar) 
✓Relé de 3 contactes (commutador)
✓Relé de 6 contactes (commutador doble)

➡Els relés s’empren per a  controlar el funcionament de circuits automàtics: portes que s’aturen en 
arribar al final del seu recorregut, comandaments a distància, barreres automàtiques...

Activitat 7: Dibuixa al costat de cada tipus de relé descrit al text el seu símbol.

Activitat 8: Al circuit dibuixat s’ha connectat un relé. Quin tipus de relé és? Per què s’ha emprat dues piles? Explica amb detall com 
treballa el circuit.
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➡Els díodes són components electrònics fabricats amb materials 
semiconductors que sols permeten el pas del corrent elèctric en un sentit.  

➡Els díodes disposen de dos borns de connexió l’ànode (+) i càtode (-). Quan 
connectem l’ànode al pol positiu de la pila, diguem que el díode està en 
polarització directa i sí que deixa passar el corrent. Si connectem el càtode 
al pol positiu de la pila no deixarà passar el corrent.

➡Com que sols deixen passar el corrent en un sentit s’utilitzen per a rectificar 
corrents alterns i convertir-los en continus, en determinats circuits per evitar 
que el corrent circule en un sentit no desitjat...

5. DÍODES
+ -

ànode (+) càtode (-)

Díode semiconductor i símbol

Circuit 1 (polarització directa)
Circuit 2 (polarització inversa)

1)

2)

Activitat 9: Recordes el nom d’algun material semiconductor?

Activitat 10: Pinta les bombetes que estiguen enceses i explica el perquè
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➡Els díodes LED  (acrònim de Light Emitting Diode) són un tipus especial de díodes que emeten 
llum.  Per poder distingir els borns de connexió disposen d’una pota llarga (+) i una curta (-).

ànode (+) càtode (-)

ànode (+)

càtode (-)

➡Hi ha díodes LED de diferents colors en funció del 
material amb què es fabriquen. Treballen a tensions molt 
baixes (entre 1,5 i 4 volts). Per evitar que es fonguen  
solen connectar-se en sèrie amb una resistència.  
➡S’utilitzen àmpliament degut al seu baix consum i 
durabilitat.

(a) (b) (c)

5. DÍODES LED

LED i símbol

Activitat 11: Escriu tots els usos dels LED que conegues.

Activitat 12: Explica què ha passat als circuits de la imatge inferior.

Fars LED

Model additiu de colors i cercle cromàtic
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➡Els transistors són components electrònics fabricats amb materials semiconductors. 
➡Disposen de tres borns de connexió: Base, Col·lector i Emissor, els quals s’han de connectar 
correctament per què funcione el transistor.
➡Els transistors poden emprar-se com a:

✓Interruptors: Quan no hi ha corrent a la base del transistor, diguem que aquest està en tall  i no 
deixa que circule corrent entre el col·lector i l’emissor. A partir d’un cert valor d’intensitat a la base, 
el transistor s’activa i deixa passar un corrent amplificat entre el col·lector i l’emissor. 
✓Amplificadors de corrent: El transistor, quan està en actiu, proporciona, entre el col·lector i 
l’emissor, un múltiple del corrent que passa per la base, anomenat guany.

Transistor npn i símbol

1)Transistor en tall
2) Transistor actiu1) 2)

6. TRANSISTORS

Activitat 13: Explica el funcionament del transistor com a amplificador de corrent a partir de la imatge.
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➡Els transformadors són dispositius capaços de modificar el voltatge d’un corrent altern, mantenint 
la potència constant. Un transformador està constituït per dos bobines de material conductor, 
debanades sobre un nucli de material ferromagnètic, però aïllades entre si elèctricament. Segons el 
fenòmen de la inducció electromagnètica, la bobina (1) per la qual circula un corrent altern, genera 
un camp magnètic variable, capaç d’induir un corrent elèctric en la bobina (2) pròxima.
➡El voltatge en cada bobina depèn del nombre d’espires del debanat, segons l’equació: 

Vp / Np = Vs / Ns
➡Si volem construir un transformador que eleve la tensió, haurem de fer un debanat secundari amb 
més espires que el primari, de forma que si Ns>Np => Vs>Vp. Al contrari, en el cas d’un 
transformador reductor de la tensió.

7. TRANSFORMADORS I FONTS D’ALIMENTACIÓ

Corrent altern 
d’entrada

Camp magnètic 
variable

Inducció electromagnètica entre dues bobines properes

Bobi
na 

2 Bobi
na 

1

Esquema d’un transformador elevador de tensió

Voltatge 
primari Voltatge secundari

Debanat
primari

Debanat
secundari

Nucli
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➡Una font d’alimentació és un dispositiu que transforma el corrent altern de la xarxa en un corrent 
continu, amb un valor de tensió desitjat i estable. Està formada pels següents blocs o elements:

✓Transformador. S’ocupa de reduir o augmentar la tensió fins que prenga el valor de tensió que 
necessitem
✓Rectificador. Que transforma el corrent altern en continu, emprant un pont rectificador de 
díodes.
✓Filtre. La seua funció és suavitzar el senyal i millorar-ne la continuïtat; s’utilitza un condensador 
electrolític connectat entre els terminals d’eixida del pont.
✓Estabilitzador. S’ocupa que el senyal d’eixida tinga una tensió constant, per al qual cosa 
s’utilitza una resistència i un díode Zener.

➡La majoria dels aparells electrònics, TV, ordinador, carregador del mòbil… necessiten d’una font 
d’alimentació (interna o externa) per a poder funcionar

Inducció 
electromagnètica 
entre dues 
bobines properes

Esquema del circuit bàsic d’una font 
d’alimentació

Font d’alimentació externa
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Activitat 14: Explica el funcionament del circuit de la figura. Indica quin dispositiu electrònic s’ha emprat i proposa possibles 
aplicacions

Activitat 15: Què ocorre amb la bombeta del circuit quan accionem l’interruptor? Com podríem incrementar el temps que està 
encesa?

Activitat 16: En el circuit anterior, una vegada carregat el condensador, s’apaga la bombeta i per molt que obrim i tanquem 
l’interruptor ja no la podem fer funcionar. Ací et mostrem un circuit que permet solucionar aquest problema, explica el seu 
funcionament i indica una possible aplicació.

Activitat 11: Investiga com s’obtenen les imatges en un televisor LED
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ro-ta-ne—dau ve-ta-ro—pla bl-ve-gr—dau

Activitat 18:  Dibuixa un circuit per encendre i apagar una bombeta mitjançant un relé. (nota: el circuit de comandament
o control s’alimenta amb una pila de 6V i el de força o potència amb una pila de 12 V, usarem un relé de 3
làmines de contacte).

Activitat 17:  Determina el valor en ohms i la tolerància de les resistències representades.

Activitat 19:  Investiga com s’aconsegueix forma la imatge en un televisor LED.
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Activitat 20: Els motors elèctrics poden canviar el sentit de gir invertint la 
polaritat de la font d’alimentació (ho tens representat al primer dibuix). Unint 
els components representats, dissenya un circuit que permitisca canviar el 
sentit de gir d’un motor emprant un relé accionat per un polsador (nota: el 
circuit de comandament s’alimenta amb una pila de 6 V i el de potència amb 
una pila de 3V, usarem un relé de 6 làmines de contacte ).

Activitat 21: En un despatx s’ha instal·lat un ventilador amb un sistema que el posa en marxa automàticament quan la temperatura 
del local puja dels 25 graus. El circuit és el de la figura.  

 ⇒Identifica tots els components elèctrics i electrònics del circuit.
 ⇒Quin és el sensor de temperatura que s’ha utilitzat? Com afecta la temperatura a aquest sensor?
 ⇒Quina és la funció de l’interruptor ? I la del relé?
 ⇒Proposa una millora al circuit que permitisca que, a temperatures inferiors a 25 graus, una estufa (resistència), done calor al 
local. (Dibuixa-la sobre el circuit de la figura)
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Activitat 22: Els timbres antics eren uns dispositius electromecànics que, quan s’accionaven, feien que una peça mòbil colpejara 
contínuament una campana metàl·lica. A partir de l’animació de la figura descriu el funcionament del timbre. 

Activitat 23: Els circuit de la figura està pensat per a encendre una motobomba que regue un camp quan l’humitat de la terra 
disminuesca. Indica el nom de cada element i explica com funcionaria. 


