
Díodes 

Díodes 

En electrònica un díode és un dispositiu electrònic no lineal i 
polaritzat format per dos elèctrodes actius que només deixa circular 
el corrent elèctric en un únic sentit i el bloqueja en el sentit contrari 
restringint el moviment dels electrons. 

( Wikimedia  Commons)

Sabies que....

Avui  dia  gairebé  tots  els  díodes es fabriquen amb materials  semiconductors.  Els  més 
comuns es  basen en  juncions  PN.  A un díode de tipus  PN el  corrent  circula  des  de 
l'element semiconductor P, l'ànode, vers l'element semiconductor N, el càtode, però no ho 
pot fer en sentit contrari. Hi ha altres tipus de díodes com els Schottky que es fan a partir 
del  contacte entre un  metall i  un semiconductor,  en comptes d'una junció totalment de 
semiconductor com la PN. 

Una de les principals funcions que té el díode en els circuits electrònics és la de rectificar 
el senyal altern. Es per tant un component que ajuda en la transformació del corrent altern 
en corrent continu i per tant es present en fonts d´alimentació i transformadors.

Explora i investiga

1. Entra  a  la  pàgina  web  http://www.xtec.es/~ccapell/  .Selecciona  la  pestanya 
Electrònica Analògica i tria la opció  El Díode.  Pren nota a la llibreta de tots els 
continguts que apareixen durant l´explicació tant del Principi de Funcionament com 
del Díode Rectificador.

2. Entra a  l´interactiu Díodes i Transistors , entra a l´apartat enunciats i realitza a la 
teva llibreta els exercicis 1,2,3,4 i 5.

3. Busca informació sobre el principi de constitució d´un díode mitjançant la unió PN, 
és a dir, un semiconductor de tipus N i un semiconductor de tipus P.

Experimenta
     4. Visualitza el següent applet : http://falstad.com/circuit/e-rectify.html 

◦ Sabries dir de quin circuit es tracta?. Explica el funcionament del circuit.
◦ Identifica pels colors, l´ona d´entrada i  la de sortida. Fixa´t a quin voltatge 

màxim arriba una i l´altra. A què creus que es deguda aquesta diferència ?

      5. Visualitza el següent applet : http://falstad.com/circuit/e-fullrect.html 

◦ Sabries  dir  de quin circuit  es tracta?.  Explica  el  funcionament  del  circuit  i 
indica quins díodes estan en conducció i quins no en funció del senyal altern.

◦ Identifica pels colors,  l´ona d´entrada i  la de sortida.  Fixa´t  a quin voltage 
màxim arriba una i l´altra. A què creus que es deguda aquesta diferència ?
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