
Transistors

Els Transistors

El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat 
sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres 
terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor. Físicament, la 
base sempre està entre l'emissor i el col·lector: un petit corrent o 
voltatge aplicat a un dels terminals controla el corrent que circula 
entre els altres dos. 

El transistor és el component principal de tota l'electrònica moderna 
i pedra angular dels dispositius electrònics moderns, i s'utilitza en 
ràdio, telefonia, ordinadors i altres sistemes electrònics.

El transistor es cita sovint com un dels majors èxits del segle XX, i 
alguns el consideren un dels més importants avenços tecnològics 
en la història de la humanitat. Alguns transistors són envasats 
individualment, però la majoria es troben en circuit integrats. 

( Wikimedia  Commons)

Sabies que....

El transistor va ser inventat el 23 de desembre de 1947 pels estatunidencs John Bardeen, 
William Shockley i Walter Houser Brattain, investigadors de la companyia telefònica Bell. 
William Shockley en va veure el potencial i van treballar els mesos següents en ampliar el 
coneixement dels semiconductors. Aquests investigadors van rebre per aquesta invenció 
el Premi Nobel de Física de 1956. 

El transistor és considerat per molts com el més gran invent del segle XX. És el 
component actiu clau en pràcticament tota la electrònica moderna. La seva importància en 
la societat actual es basa en la seva capacitat de ser produït en massa mitjançant un 
procés altament automatitzat (de fabricació de semiconductors), que aconsegueix baixos 
costos per transistor. 

Encara que diverses empreses produeixen cadascuna més de mil milions d'elements 
individuals, (coneguts com a transistors discrets) cada any la gran majoria dels transistors 
es produeix per a circuits integrats , microxips o simplement xips, juntament amb díodes, 
resistències, condensadors i altres components electrònics per produir circuits electrònics 
complets. 

En els circuits digitals, el transistor s'utilitza com un interruptor elèctric molt ràpid, i 
l'organització sistemàtica dels transistors permet que funcionin com a portes lògiques, 
memòries tipus RAM i microprocessadors. 

Als circuits analògics els transistors s'usen com a amplificadors. Els amplificadors d'àudio, 
les fonts d'alimentació estabilitzades i els amplificadors de freqüència són circuits 
analògics que duen transistors. 
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Transistors

Explora i investiga

1. Visualitza el següent Vídeo : Transistors. A continuació contesta les següents 
qüestions :
• Què cal fer-li al Silici per a que esdevingui conductor?. 
• Quants transistors som capaços d´integrar en 1cm2 ?.
• Per què creus que s´ha desenvolupat tant la tecnologia basada en el transistor 

de silici ?.

2. Entra a l’interactiu Díodes i   Transistors  .   Pren nota a la llibreta de tots els continguts 
relacionats amb els transistors que apareixen durant l´explicació.

3. Un cop acabada l´explicació realitza els exercicis 8,9 i 10 de l´apartat Enunciats 
utilitzant la llibreta i la calculadora.

4. Fes l’activitat Autoavaluació     del mateix interactiu. Has de comprovar que les 
respostes són correctes.

5. Com hem vist una de les principals aplicacions del transistor és el seu 
funcionament com a interruptor electrònic. Fixa´t bé en el circuit electrònic del 
següent applet . Es tracta d´un circuit Astable . Busca informació sobre el 
funcionament d´aquest tipus de circuits i contesta les següents preguntes :

• De què depenen el temps de commutació dels transistors?.
• Es possible que els dos transistors condueixin alhora ?.
• Quin tipus de senyal es genera en els col·lectors dels transistors ?.
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Transistors

Experimenta

4. Utilitzant una placa de proves munta el circuit següent:

 
Components necessaris : 2 Transistors NPN BC337, 2 condensadors electrolítics de 
100 microfarads, 2 resistències de 22 k, 2 resistències de 150 ohms, un díode LED 
vermell, un díode LED verd i una font d´alimentació amb una tensió de subministre de 
4,5 Volts.

• Explica el funcionament del circuit. Sabries dir de quin tipus de circuit es tracta?.

5. Utilitzant una placa de proves munta el circuit següent:

Components necessaris : un transistor NPN BC 337, un condensador electrolític de 
100 microfarads, un potenciòmetre de 0 a 10 K,  un díode 1N4148, un relé d´un sol  
circuit commutat, una resistència sensible a la llum LDR, una bombeta de 9V i una font  
d'alimentació amb una tensió de subministre de 9 V.

• Explica el funcionament del circuit. Sabries dir alguna aplicació que pot tenir 
aquest circuit?.
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