
Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

77

 Part tre - Ij dielétrich - Corent e generator
An costa part i comensoma ancora quaicòs an sl'equassion ëd Laplace e con n'ùltim arciam an sij camp
vetoriaj e peui i tratoma ij problema che a nasso an presensa ëd dielétrich ant ël camp elétric, slargand
lòn ch'i l'oma già acenà fin-a sì. I arpijoma e svilupoma lòn ch'i l'oma già dit a propòsit dla corent
elétrica, e i acenoma ai generator ëd corent contìnoa e 'd tension contìnoa. I arpijoma ij concét ëd
resistensa e condutansa, e i comensoma a vardé quàich sircuit andova i suponoma che a-i sia ëd
generator bon a manten-e na dàita corent opura na dàita diferensa 'd potensial. I vardoma peui cos a l'é
na fòrsa eletromotriss. I saroma sto discors con considerassion su energìa, potensa e l'efét Joule.
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ANCORA QUAICÒS AN SL'EQUASSION ËD LAPLACE

I l'oma vist ant j'arciam an sij camp vetoriaj l'equassion ëd Laplace, che sì i voroma apliché al camp

elétrich. I l'oma 'dcò vist la prima equassion ëd Maxwell che a dis, an general, che DE : .

Arcordand che EV , i podoma sostituì e scrive:

V

e se 'l mojen a l'é omogeni e i podoma considerè  coma na costant, antlora l'equassion sì dzora a dventa:
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Costa a l'é l'equassion ëd Poisson. I notoma che la notassion 2  dle vire a l'é dàita coma 2

Se  ant  la  region  d'anterésse  a-i  son  nen  càrie  elétriche  (e  'l  mojen  a  l'é  sempe  omogeni),  antlora
l'equassion ëd Poisson a dventa 02 V , e costa a l'é l'equassion ëd Laplace. I arcordoma che 'l sìmbol 2

a l'é l'indicassion dla divergensa dël gradient.

Aplicassion a un condensator pian
I podoma arpijé 'l condensator ch'i l'oma considerà prima (figura 16 sconda part), e butésse ant un

cas sempi, com arportà an figura 1.

x
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z

d

O

diferensa 'd potensial V

Figura 1 - Sempia aplicassion dl'equassion ëd Laplace

I pijoma un sistema d'arferiment cartesian ortogonal, dont ël pian xy a stà an 's l'armatura inferior
con l'ass z normal a le doe armature, e che a ancontra l'armatura superior a la distansa d  da l'orìgin O.  I
suponoma che as peusso trascuré j'efét dij bòrd.

An coste condissionël potensial a dventa mach fonsion ëd z e donca l'equassion ëd Laplace as

arduv a l'espression 02

2

2

2

zd
Vd

z
V



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

82

L'integrassion ëd costa equassion a l'é giusta V  C1 · z  C2 .  Con C1 e C2 costant d'integrassion.
A sta mira i disoma che la tension an sl'armatura inferior a l'é zero e cola an sl'armatura superior a

l'ha un valor V1  K che i butoma noi da fòra. Sòn a stabiliss le condission al contorn, andova 02C

mentre
d
KC1 . Sòn an dis che 'l potensial ant un pont qualonque fra le doe armature, che a sia a distansa z

da l'armatura inferior a sarà:
d
zKV .

Da sì as peul arcavé 'l camp elétrich E da l'equassion VE :

m
Vu

d
Ku

d
zK

z
u

z
VE zzz

Ël camp elétrich a  l'é  donca costant  fra  le  doe armature,  com i  l'avìo dësgià vist.  Da sì  i  podoma

'dcò arcavé D che a sarà giusta : 2m
Cu

d
KD z

Për lòn ch'i l'oma dësgià vist prima, la densità 'd cària an sj'armature a sarà antlora dàita da

2m
C

d
KDn , andova 'l segn   as arferìss a l'armatura superior e 'l segn   a cola inferior.

Camp radial an coordinà cilìndriche.
Sto cas a peul esse d'anterésse ant lë studi d'un conteur Geiger-Müller. I comensoma a arcavé

l'equassion ëd Laplace an coordinà cilìndriche, andova i l'oma che :
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La strutura che i voroma studié a l'é fàita da un cilìnder estern con un ragg r1 e un cilinder intern
coassial con un ragg motobin pì cit r2 (se is arferima a un conteur Geiger-Müller, sto scond cilìnder a l'é un
fil pitòst sutil). I consideroma d'apliché na diferensa 'd potensial V1  K  fra  ij  doi  cilìnder.  Sempe  për
manten-e nòstr arferiment, i suponoma d'apliché la tension positiva al fil e cola negativa al tubo estern, che i
pijoma coma arferiment a zero.

Adéss i vardoma figura 2, andova i l'oma butà nòstra strutura ant un sistema 'd coordinà cilìndriche,
an vertical arlong l'ass z, che a l'é 'dcò l'ass ëd simetrìa dla strutura.

A l'é ciàir, an coste condission, che se as peulo trascuré j'efét ëd bòrd, ël potensial V a peul mach
cambié con la variàbil r.

L'equassion ëd Laplace, antlora, as arduv a la relassion sì sota:

01
rd
Vdr

rd
d

r

Con na prima integrassion i trovoma 1C
rd
Vdr  , e con na sconda integrassion i l'oma :
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Figura 2 - Potensial e camp ant un tubo Geiger Müller

As trata, adéss, dë stabilì 'l  valor dle costant vardand le condission al contorn, che a son ancora ij
doi valor ëd potensial dij doi cilìnder. Për sté ant l'ipòtesi dël tubo Geiger, i suponoma che 'l tubo estern a sia
al potensial V0  0  V e  col  intern a V1  K  5000 V. Ël ragg estern r1  a sarà r1  3  cm,  e  col  dl'elétrod
intern, che i suponoma ch'a sia un fil, r2 a sarà r2  0,05 cm.

I l'oma donca che 21 03,0ln0 CC   e  che 21 005,0ln5000 CC  .  Da  coste  doe
equassion as arcavo le costant 8.27772C  e 6,7931C .

Ël camp elétrich a sarà
m
V

rr
Cu

r
VE r

6,7931  . As vëdd sùbit che davzin al fil ël

càmp elétrich a dventa motobin gròss.
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ARCIAM AN SIJ CAMP VETORIAJ (3)
I foma 'ncora costi pòchi arciam an sij camp vetoriaj, sensa andé an tute le dimostrassion, com a l'é

an nòstr but. Sti arciam a ven-o a taj peuj, parland ëd magnetism.

Teorema dë Stokes
I consideroma 'l sòlit camp vetorial arferì a na trien-a cartesian-a ortogonal O(x,  y,  z) snistròrsa

(stand da la part dl'ass z positiv e vardand la diression positiva dl'ass x i l'oma l'ass y positiv a nòstra snistra).
Nòstr vetor v (P) a l'avrà component vx , vy , vz , che i suponoma ch'a sio fonsion uniforme, finìe e contìnoe
dle variàbij x, y, z, e sòn an tut ël camp, con derivà prime contìnoe.

I pijoma ant ël camp na surfassa duverta qualonque  , limità da na curva 'd contorn s. I sernoma
un-a dle fàce dla surfassa coma positiva e i ciamoma n ël versor normal a costa surfassa, positiv da la fàcia
sernùa. Le component dë sto vetor a saran sò cossen diretor  . I suponoma peui che la curva s a sia
përcorùa da un pont mòbil ant ël sens che se n'osservator a stà davzin a la cura an sla surfassa a lo vëdda giré
da drita a snistra (sens antiorari).

Se i ciamoma d   n'element ëd costa surfassa, ël teorema dë Stokes a dis che:

d
y

v
x

v
x

v
z

v
z

v
y

vdPv
s

xyzxyz

Is  butoma ant  na situassion motobin sempia e  i  dimostroma mach sto teoréma an cola situassion.
Për fé sòn is arferima a figura 3.

s
P

O

z

y

x

Figura 3 - Teorema dë Stokes ant un cas sempi

I l'oma che dzvdyvdxvdPv zyx . I indicoma con t  dP / ds  ël vetor unitari tangent a

la curva s , e i l'oma donca che
ss

dstvdPv

Për semplifiché nòstr problema i l'oma suponù che nòstra surfassa   a  staga an sël  pian xy. Un
pont P qualonque 'd costa surfassa a l'avrà coordinà x, y, 0, mentre le component ëd v  ant ij pont dla surfassa
a saran mach fonsion ëd x e y. An sël contorn  s  i l'avroma che dz  0. e donca i l'oma che

dyvdxvdPv yx

I l'oma dcò suponù con nòstre ipòtesi che la normal n a la surfassa a coincida con la diression e 'l
vers dl'ass z , e donca i l'avroma che  .
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An coste condission ël teorema da dimostré as arduv a : d
y

v
x

v
dyvdxv xy

s
yx  ,

andova i l'oma che d  dx · dy.

Se i arpijoma le fòrmule 'd Gauss i l'oma che dxvd
y

v
dyvd

x
v

s
x

x

s
y

y ;

A sta mita a basta sotrae member a member ste doe espression për trovè lòn ch'i vorìo dimostré.

Rotor d'un vetor
Se, ant l'istéss camp vetorial ëd prima, as considera un vetor w  che a l'àbia component cartesian-e:

y
v

x
v

w
x

v
z

v
w

z
v

y
vw xy

z
zx

y
yz

x ;;

i podoma scrive 'l teorema dë Stokes giusta coma:

s

dnwdPv

An d'àutri termo i podoma cì che ant un camp vetorial la sircuitassion dël vetor v arlong na lìnia
sarà s a l'é ugual al fluss dël vetor w  travers na surfassa che a l'àbia s coma contorn.

Ël vetor w i lo ciamoma "rotor dël vetor v " e i lo indicoma w  rot v.
I podoma dé na forma simbòlica d'arpresenté 'l vetor rot v vardand a cole ch'a son soe component,

com i l'oma definìje prima.

zyx vvv
zyx

kji

vrot

andova i , j , k , a son ij versor dj'ass cartesian coordinà.
Se i consideroma un camp vetorial pian (an sël pian xy ), la component vz dël vetor a sarà sempe

zero, mentre vx e vy a dipendran mach da x e y. An coste condission, l'ùnica component nen zero dël rotor ëd

v a sarà cola paraléla a l'ass z (normal al pian dël camp), e i l'avroma che k
y

v
x

v
v xyrot

A ven-o a taj sovens doe proprietà dël rotor.
La prima a dis che la divergensa dël rotor a val zero : 0vrot
La sconda a dis che 'l gradient d'un camp vetorial a l'é zero : Vis-a-dì che se f a l'é na fonsion dla

posission i l'oma sempe che : 0rot f
Donca i l'oma che për un camp elétrich stàtich a l'é sempe : rot E  0.
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IJ DIELÉTRICH

I loma già vist quaicòs an sij dielétrich ant le part prima e sconda An general i l'oma vist lòn ch'a
son ij dielétrich, la polarisassion, ël comportament dij dipòj elétrich, e coma tut sòn a anfluiss an sla costant
dielétrica . An cost capìtol i vardoma 'd buté ansema ste anformassion an manera pì compléta, e magara un
pòch pì ant l'ancreus.

Da na mira sperimental
Lòn ch'i l'oma vist fin-a sì a ven da misure sperimentaj e da na giustificassion lògica ëd lòn ch'as

peul misuré. I l'oma vist che l'efét d'un dielétrich butà ant un condensator pian, a parità ëd cària an sle
armature, a pròvoca na diminussion dël camp elétrich fra le armature, rispét a lòn che a suced cand ël
condensator a l'ha 'l veuid fra le armature.

I l'oma antlora trovà un fator ëd ridussion che i l'oma ciamà r, e tal che la costant dielétrica 0 dël
veuid a dventa 0 r. I podoma dì sòn dal moment che, sempe da na mira sperimental, i l'oma notà che r
a l'é na caraterìstica dël particolar material dovrà coma dielétrich.

A giustifiché costa diminussion dël camp elétrich prodovùa dal dielétrich, i loma parlà ëd
polarisassion dël dielétrich midem. La deformassion che 'l camp elétrich a pròvoca an sj'àtom e molécole dël
dielétrich e la presensa 'd molécole nen simétriche da na mira elétrica, a produvo ëd dipòj elétrich dont i
l'oma vist ël comportament ant ël camp. Sti dipòj che as oriento second ël camp estern a produvo a soa vira
un camp elétrich che as gionta e as opon a col estern. La polarisassion, macassìa, a dipend dal camp elétrich
total, e sòn a giuta nen na tratassion analìtica dël problema.

Le conclusion sperimentaj
Da lòn ch'i l'oma vist parland dij condensator e le relassion che a-i son fra, Caria e Potensial, i

l'oma podù conclude che tut lòn ch'i l'oma vist ant ël veuid, a val ëdcò ant un dielétrich omogeni, bastamach
che as sostituissa la costant  con la costant r.

I notoma che tute le relassion che a deuvro 'l vetor D anvece che 'l vetor E a  patisso  nen  costa
diferensa, dal moment che D a  dipend nen da la  costant  dielétrica.  I  l'oma vist  che 'l  teorema 'd  Gauss an

forma diferensial a peul esse scrivù, ant ël veuid :
0

Ediv , e lòn ch'i l'oma dit an fà supon-e che ant un

dielétrich a vala l'espression :
r

Ediv
0

.

Se a sòn i giontoma che a val sempe, për ël camp elétrich, che rot E = 0, antlora i podoma arporté a
un  dielétrich  tut  lòn  ch'i  l'oma  vist  ant  ël  veuid,  giusta  cambiand  la  costant  dielétrica.  I  arcordoma  che  an
prinsipi i l'avìo ciamà r  coma costant dielétrica relativa d'un dàit material.

Se pr'esempi i consideroma na caria q ant un pont P0 (che i pijoma coma origin) drinta a un
dielétrich che a l'àbia costant dielétrica relativa , i trovoma che 'l camp elétrich che sta cària a produv ant ël
dielétrich midem ant un pont P localisà dal vetor r a val :

3
04 r
rqE

An lòn ch'a ven i vardoma 'l problema da la mira dj'àtom e dle molécole che a formo 'l dielétrich, e
për sòn a ven-o a taj le còse ch'i l'oma dit a propòsit dij dipòlo elétrich, che che sì i arsumoma e svilupoma un
pòch ëd pì.
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Arciam an sij dipòl elétrich
I l'oma vist un dipòl coma fàit da doe càrie uguaj e contràrie butà a na distansa che lì i l'oma ciamà

2d e che sì i butoma 2d . Tratand ël dipòl, ant la part doi (andova is arferima sempe a le figure 9 e 10), i
l'avìo definì camp e potensial prodovù dal dipòl midem coma camp e potensial davzin e camp e potensial
lontan. Sì i arscrivoma l'espression dël potensial e le semplificassion che an pòrto a l'espression dël potensial
lontan.

l potensial V(P) ant un pont P, an general, a l'é dàit da l'espression:
210

11
4

)(
rr

qPV , che

i podoma svilupé ant la forma:

cos
2

2
4

1

cos
2

2
4

1
4

)(
2

2
2

20 rr

qPV

andova ij significà ëd r,  e   a  son coj  definì  prima,  ant  le  figure 9 e  10 dla  sconda part.  I  podoma 'ncora
portéfòra parentesi la distansa r e i otnoma:

cos
4
11

1

cos
4
11

11
4
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2

2

2

2
0

rrrr
r

qPV

Com i l'avìo già fàit prima parland dël potensial lontan, i suponoma 'dcò ambelessì che a sia
r  an manera che i podoma trascuré ij termo che a conten-o 22 r , rispét a coj che a conten-o mach

r , e parèj i otnoma:

cos1

1

cos1

11
4

)(
0

rr
r

qPV

I podoma 'ncora fé na semplificassion se i butoma che cos
r

a , i consideroma la quantità

s1
1

 che peui svilupoma an série binomial.  I otnoma che 2

8
3

2
1

1
1 aa

s
, e i consideroma

giusta ij prim doi termo dla serie. L'espression ëd nòstr potensial a dventa antlora:

2
0

cos
4

1)(
r

qPV

A sta mira is arcordoma che i l'oma definì un vetor p  2   d   q  q ,  che  i  l'oma  ciamà
Moment dipolar, considerà coma orientà da la càrie negativa a la cària positiva. I podoma antlora scrive che:

3
04

1)(
r

rpPV

e i arcordoma ambelessì che 'l sìmbol " " a ìndica an coste nòte, ël prodòt scalar.
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Për avèj ël camp elétrich generà da un dipol a basta arcordé che E(r) = -grad V(r), e ant la sconda
part  i  l'oma  calcolà  sto  camp ant  un  sistema  d'arferiment  andova  'l  dipòl  a  stasìa  an  sl'  ass z e l'orìgin dël
sistema a l'era ant ël senter dël dipòl.

I stoma nen a arpete ambelessì 'l procediment ch'i l'oma segoì ambelelà. I notoma giusta che i l'oma
un camp che an fonsion dla distansa a và coma (1 / r3 ), mentre 'l potensial a và coma (1 / r2 ), e sòn përchè
l'efét dle doe carie, a distansa gròssa, a tiro a compensésse.

A l'é ciàir che j'espression ch'i l'oma arcavà a van bin a arpresentépotensial e camp lontan dal dipòl
e a peulo nen esse dovrà për potensial e camp davzin, che a peulo esse trovà coma adission dj'efét dle doe
càrie, sensA dovré d'aprossimassion.

Distribussion ëd càrie
I arpijoma 'dcò lòn ch'i l'oma dit a sto propòsit. Is arferima a figura 11 e figura 12 dla part doi. Com

ambelelà, i suponoma d'avèj n'ansema 'd càrie positive e negative, ant un dàit volum v.  I  consideroma  un
sistema d'arferiment con l'orìgin andrinta al volum v e i sercoma potensial e camp generà da sto ansema 'd
càrie ant un pont P lontan dal volum v.

An coste condission, e suponend ëd podèj consideré nòstre càrie arpresentà da na distribussion ëd
cària (x, y, z), i l'avroma che 'l potensial ant un pont P lontan individoà dal vetor r a sarà dàit da:

v rr
vdrPV )(

4
1)(

0

andova v' a l'é 'l volumet anfinitésim ëd v andividoà dal vetor r'.

I podoma elaboré costa espression an considerand che la quantità
rr

1
 a peul esse scrivùa coma

22

222 21

11
2

11

r
rr

r
rrrrrrrr

Com i l'avìo fàit ëdcò prima, dal moment che is arferima a situassion andova r' << r,  i provoma a

trascuré 'l termo r'2 / r2, peui i butoma che 2

'2
r

rra e i svilupoma an serie binomial:

2

8
3

2
11

1
1 aa

a

Se is fërmoma ai prim doi termo e i sostituima 'l valor ëd a i l'oma 2111
r

rr
rrr

 e

donca l'espression dël potensial a dventa:

vv
vdrr

r
rvdr

r
PV )()(1

4
1)( 3

0

Ant  la  part  doi  i  l'avìo  considerà  càrie  a  pont  për  la  distribussion  e  i  l'avìo  ciamà  dì  ij  vetor  ëd
posission dle càrie. Là i l'avìo trovà (ur a l'é 'l versor dla posission r dël pont P):

2
00 4

1
4

1)(
r

udq

r
QPV

r
i

ii

Ste doe espression a son d'autut echivalente.
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I arpetoma che ël prim termo a l'é 'l potensial ëd na cària echivalenta a le càrie dël sistema che a
staga ant l'orìgin dj'ass, mentre lë scond termo a l'é un potensial d'un dipòl p con moment dipolar echivalent
a la  quantità

i
ii dq , opura a la quantità

v
vdrr )( , che a staga 'dcò chièl ant l'orìgin.

An efét i definima un moment ëd dipòl dla distribussion
i

ii dqp  opura
v

vdrrp )(

A l'é ciàir che la cària total a peul esse zero opura nò. Pr'esempi na molécola neutra a l'ha cària zero
ma a peul avèj un moment ëd dipòl. Na molécola jonisà a l'ha 'dcò na cària total diferenta da zero.

Sempe ant la part doi i l'oma dimostrà che se la cària total a l'é zero, ël moment p a dipend nen dal
sistema d'arferiment dovrà, e a l'é donca na caraterìstica dla distribussion.

Energìa potensial d'un dipòl
I consideroma adéss un dipòl che as treuva ant un càmp elétrich E(x, y, z). Nòstr dipòl a l'é sempe

caraterisà da doe còrie q e q a na distansa   fra 'd lor,  e i suponoma che a forma un sistema rèid. Se VA a
l'é 'l potensial andova as treuva la cària q mentre VB a l'é 'l potensial andova as treuva la cària q, i podoma
dì che l'energìa potensial W dël dipòl a val AB VVqW

I podoma dì che A
AB

VVV  con la derivà parsial dël potensial fàita ant la diression che a

l'ha ël moment ëd dipòl p. Donca i l'avroma:

A
A

A
A

VqVVVqW

A sta mira is arcordoma che grad V E. Antlora indicoma con  l'àngol fra camp e moment ëd
dipòl e i vardoma figura 4.

E
q

q

Figura 4 - dipòl ant un camp elétrich

I podoma scrive che l'energìa potensial dël dipòl a l'é dàita da:

EpEqVgradqW cos

Ant la part doi (figure 13 e 14) i l'oma vist che su sto dipòl ant un camp elétrich a agisso doe fòrse
che, se 'l càmp a l'é uniform, a son uguaj e contrarie su diression paralele (donca a formo na cobia), mentre se
'l  camp a l'é  nen uniform, antlora le  fòrse as  anulo nen,  e  oltra  a  un moment  mecànich,  a-i  é  'dcò na fòrsa
arzultant diferenta da zero.

I vardoma sì un pòch pì an general costa costion. Ant un sistema cartesian d'arferiment i podoma
scrive j'espression dle component dla forsa aplicà al barissenter dël dipòl coma derivà parsiaj dl'energìa
potensial, fàite rispét a le tre coordinà x, y, z :
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z
Ep

z
E

p
z

Ep
z

WF

y
Ep

y
E

p
y

Ep
y

WF

x
Ep

x
E

p
x

Ep
x
WF

z
z

y
y

x
xz

z
z

y
y

x
xy

z
z

y
y

x
xx

I notoma che le derivà parsiaj coma
x

E y  as oten-o con doe derivassion dël potensial, un-a dòp

l'àutra rispét a doe diferente variàbij. L'órdin ëd derivassion a peul esse anvertì sensa che a càmbia gnente, e

donca i l'oma che :
y

E
x
V

yy
V

xx
E xy  e via fòrt. Donca as peul arscrive:

z
Ep

y
Ep

x
Ep

z
WF

z
E

p
y

E
p

x
E

p
y

WF

z
Ep

y
Ep

x
Ep

x
WF

z
z

z
y

z
xz

y
z

y
y

y
xy

x
z

x
y

x
xx

Për trové 'l moment mecànich M  dle doe fòrse che a agisso an sël dipòl i scrivoma l'espression
dël travaj dT che 'l moment a fà për f viré 'l dipòl ëd n'àngol d . Is arferima a figura 5

Figura 5 - Moment mecànich d'un dopòl

Sto travaj  a  sarà dàit  da dT = M d .   Ël  segn  a ven dal  fàit  che ël  moment  a  tira  a  arduve
l'àngol  fra dipòl e camp. Ant un sistema isolà i l'avroma che 'l travaj a sarà fàit a spèise dl'energìa potensial
dël sistema (conservassion dl'energìa), e donca a ventrà ch'a sia dT  dW  0,  e coma consegoensa a sarà
vèra la relassion dW = M d .

I l'avroma donca che 'l moment a val :
d
dWM

L'espression sì dzora a ten cont che la variassion dl'àngol a l'é negativa, e donca a-i é nen ël segn .
Se an costa espression i butoma 'l valor ch'i l'avìo trovà për W i otnoma:

EpEp MM dì-a-vissin

aplicà ant ël senter dël dipòl.

F

F

E

d

+q

-q
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Ël vetor polarisassion elétrica
I suponoma d'avèj da fé con un dielétrich ideal, sensa càrie lìbere che a peusso viagé sota l'assion

d'un camp elétrich.
An general j'àtom, da nòstra mira, a peulo esse considerà dë sfére che da 's për lor a presento nen

un dipòl elétrich, dal moment che la cària positiva a sà ant ël senter e cola negativa as peul consideré
dëstribuìa an manera uniform antorna a la nos, almanch coma densità 'd probabilità 'd trové j'eletron ant un
dàit moment. An nòstr but a va donca bin un modél d'àtom (che i l'avìo già dëscrivù ant la prima part) che
sensa përturbassion esterne a l'é na sféra con nos sentral positiva e nivola esterna negativa, sensa dipòl
elétrich.

Le molécole, anvece, a son fàite da àtom che as anlìo fra 'd lor pròpi cambiand la distribussion
spassial  dla  densità  'd  probabilità  'd  trové  j'eletron,  an  manera  che  as  produvo  fòrse  elétriche  che  a  ten-o
ansema j'àtom. An fonsion dël tipo d'anliura e dël tipo j'àtom an geugh, a peulo essie 'd molécole che a l'han
na simetrìa tala da nen produve un dipòl elétrich e d'àutre, anvece, che da 's për lor a son dipòj elétrich,com a
mostra figura 6.

Figura 6 - Molécole polar e nen polar

Sensa un camp elétrich estern le molécole polar a son orientà an manera casual an tute le diression,
opura a don organisà an cristaj che a fan l'istéss efét, an manera che da na mira macroscòpica 'l dielétrich a
presenta gnun-e separassion ed càrie e donca gnun dipòj.

Ant un camp elétrich, com i l'avìo già dit cand i l'oma acenà ai dieletrich an prinsipi 'd coste nòte,
j'àtom a tiro a deformésse, e parèj ëdcò le molécole nen polar. Le molécole polar, oltra a la deformassion
dj'àtom  che  a  patisso  'dcò  lor,  a  tiro  'dcò  a  orientésse  ant  la  diression  dël  camp.  A  l'é  ciàir  che  tant  le
deformassion  coma l'orientament as adission-o a l'agitassion tèrmica e a son an concorensa con le forse 'd
coesion dla strutura.

A sta mira i podoma dì che qualonque sostansa dielétrica, butà ant un camp elétrich, as polarisa. Sta
polarisassion a produv, com i l'oma vist, a soa vira un càmp elétrich che a anfluiss, fra l'àutr, an sla
polarisassion midema. Për serché 'd capì lòn ch'a càpita i podoma consideré un dielétrich polarisà, e un sò
volumet v caraterisà da un moment ëd dipòl elétrich p dàit da:

vv
dqrdvrrp

I definìma peui un vetor P, coma moment ëd dipòl për unità 'd volum, second la relassion:

v
pP

andova Dv a l'é cit a basta da podèj consideré P coma na costant andrinta a Dv midem, ma gròss a basta da
podèj consideré P coma arpresentativ dla media dij valor da pont a pont e da moment a moment. Costa a l'é

p

+q-q

O

H

H

+q

+q

- 2q

O

O

C

aqua anidrida carbònica
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la sòlita aprossimassion ch'i l'oma dovrà dëscrivend an manera contìnua la materia corpuscolar (com i l'oma
fàit ant la mecànica dij flùid). L'unità 'd misura dë sto vetor a arzulta antlora [coulomb / m2].

La definission ch'i l'oma dàit a echival ëdcò a consideré l'adission ëd tuti ij moment ëd dipòl pm dle
molécole dël volumet v e scrive:

v
p

P m

A l'é ciàir che se le molécole a son polar e donca a l'han un dipòl da 's për lor, ël volumet a l'é gròss
a basta da fé am manera, che sensa camp estern, la distribussion casual dle diression dij dipòj molecolar a
l'abia adission ugual a zero.

Camp generà da un dielétrich polarisà
Ambelessì  i  consideroma un dielétrich polarisà,  sensa pensé a  coma a l'é  stàit  polarisà,  e  i  tnima

cont mach dël camp prodovù dai dipòj elétrich che a derivo da sta polarisassion.

Camp dàit da la polarisassion fòra dal dielétrich
I  suponoma  adéss  d'avèj  un  dielétrich  polarisà,  sensa  fé  d'ipòtesi  su  com  a  fasa  a  esse  polarisà,

caraterisà da un vetor P(x, y, z) ant ògni sò pont, e i vardoma 'd calcolé 'l camp elétrich generà da un volum v
ant un pont estern. Ògni element ëd volum dv individoà dal ragg r', a l'avrà un moment ëd dipol dàit da
P(r')dv, che a l'é lòn ch'a produv ël potensial ant un pont lontan dal volumet. An efét a-i son nen càrie nete
nen compensà ant ël volumet, mentre ij moment d'órdin superior a son stàit trascurà fin-a da sùbit përchè pì
nen significativ a la distansa che i consideroma ambelessì.

Ant un pont localisà dal ragg r, i l'avroma antlora che 'l potensial dV  prodovù da l'element ëd
volum dv a sarà dàit da:

dv
rr

rrrPrdV 3
04

1)(

mentre tut ël volum v dël dielétrich a génera 'l potensial:

dv
rr

rrrPrV
v 3

04
1)(

As peul modifiché cost integral an manera che a ven-a pì a taj, considerand che a val l'espression

rr
dgra

rr
rr 1

3 , andova la notassion grad' a veul dì che  le variàbij ëd derivassion a son x', y', z',

component ëd r'.   La cosa a  peul  esse dimostrà  giusta  fasend ij  cont,  che sì  i  stoma nen a fé.  Ant  'istéssa
manera as dimostra che se le variabij ëd derivassion a son x,  y,  z, component ëd r, antlora as oten che

rr
dgra

rr
grad 11

. An costa manera l'espression ëd prima a dventa :

dv
rr

dgrarPrV
v

1
4

1)(
0

Adéss i disoma che se f a l'é na fonsion scalar e F a l'é na fonsion vetorial, la divergensa dël prodòt
dle doe a val: fgradFFdivfFfdiv  (ëdcò ambelessì a basta fé ij cont).

Se antlora i butoma che F P(r') e f  1/|r - r'| , i l'avroma che (is arferima sempe, con la notassion
div' a operassion con le variàbij x', y', z' ):
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rr
dgrarP

rr
rPvdi

rr
rPvdi 1

e donca i l'avroma che :

rr
rPvdi

rr
rPvdi

rr
dgrarP 1

an manera che l'integral dël potensial ch'i sercoma a dventa:

v v
vd

rr
rPvdivd

rr
rPvdirV

04
1

Se adéss i aplicoma 'l teorema dla divergensa al prim integral ant la parèntesi,  i ciamoma s la
surfassa  'd nòstr volum v e con n la normal esterna a costa surfassa, i podoma scrive che:

s v
vd

rr
rPvdivd

rr
nrPrV

04
1

As peul  noté  che  la  quantità nP  a  l'ha  le  dimension  ëd  na  cària  për  unità  'd  surfassa  e  che  la

quantità Pdiv  a l'ha le dimension ëd na cària për unità 'd volum. I podoma donca buté nPp  e i lo

ciamoma densità 'd surfassa dle càrie 'd polarisassion,  e  peui  i  butoma Pdivp  e i lo ciamoma
densità 'd volum dle càrie 'd polarisassion. A la fin i podoma scrive nòstra espression dël potensial coma:

s v

pp vd
rr
r

vd
rr
r

rV
04

1

Dal moment che i soma partì da un dielétrich neutr, a l'é ciàir che le càrie che la polarisassion a
produv a venta che as compenso an quàich manera. As peul vëdde che se la polarisassion a l'é uniform, vis-a-
dì che se P a dipend nen da la posission, la densità 'd volum a l'é sens'àutr ugual a zero, parèj com an tuti ij
cas andova la divergensa 'd P a val zero.

Da lòn ch'i l'oma dit i podoma consideré un dielétrich polarisà coma compòst da tanti dipòj elétrich
orientà ant la diression dla polarisassion. Sti dipòj a derivo da la deformassion dj'àtom e dle molécole, e da
l'orientament dij dipòj naturaj dle molécole polar (ij dipòj dësordinà an manera casual a conto nen). An
figura 7 i l'oma arpresentà sto modél ëd dielétrich polarisà.

Figura 7 - Modél ëd dielétrich polarisà

Ognidun ëd costi dipòj a l'avrà un moment ëd dipòl pm q , andova q  a  l'é  'l  valor  d'un-a dle
càrie separà da la polarisassion e  a l'é la distansa fra le doe càrie dël dipòl midem. Se ant l'unità 'd volum
dël dielétrich a-i son N  molécole che a pròvoco N  dipòj, antlora i l'oma 'dcò che P q , com i l'avìo
già vist.
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Adéss i podoma consideré, andrinta al dielétrich, n'element ëd surfassa S dont la normal n a fasa
n'àngol  con la diression dël vetor P. Se, për efét dla polarisassion le càrie positive e negative a l'han na
separassion ëd   ant  la  diression dël  vetor P,  i  podoma pensé che la  cària Q che a  traversa la  surfassa a
rason dë sto spostament a sia nPSSqNQ cos .

Le còse a van coma se la cària Q a fussa dàita da na distribussion ëd surfassa nP
S
Q

p .

Se i pensoma a n'element ëd surfassa che a sia andrinta al dielétrich, antlora a venta noté che sle doe face dla
surfassa a-i son contribù uguaj e contrari che as anulo l'un con l'àutr, mentre sòn a càpita nen cand as riva a la
surfassa dël dielétrich, andova a-i é dabon na densità 'd cària 'd surfassa dàita da nPp .

A peul capité, cand la polarisassion a l'é nen uniform ant ël volum dël dielétrich, che as produva
dabon na cària diferenta da zero drinta 'l volum midem. Për vëdde sòn i podoma consideré figura 8, andova i
l'oma arpresentà un volumet v, limità da na surfassa S.

Figura 8 - Polarisassion nen uniform

Con la polarisassion ògni element ëd surfassa ds ëd cost volumet a ven traversà da na cària che a
val dsnP . Integrand su tuta la surfassa S dël volumet as treuva tuta la cària che a l'ha traversà la surfassa
dël volumet ant ij doi sens. Se la polarisassion a l'é nen uniform, com i l'oma suponù, antlora sta cària a l'é
diferenta da zero, e a l'é compensà da na cària opòsta che a l'é stàita ant ël volumet midem. I podoma pensé
che costa cària a l'àbia na densità p,  e donca i podoma scrive l'ugualiansa:

Sv pp dsnPdvQ

Dovrand ancora 'l teorema dla divergensa për lë scond integral i otnoma

PdivdvPdivdv pvv p doncae

An tute le manere, a venta che la cària as conserva, e donca se i partoma da un dielétrich nen carià,
l'adission dle càrie prodovùe da la polarisassion, fra cole 'd surfassa e cole 'd volum, a venta che a sia zero.

A sta mira i podoma calcolé 'l gradient dël potensial ant un pont estern che i l'avìo trovà prima, e
oten-e 'l càmp elétrich estern prodovù da la polarisassion dël dielétrich midem. I arcordoma che col potensial
a l'era:

s v

pp vd
rr
r

sd
rr
r

rV
04

1

e che donca 'l camp elétrich a sarà:

s v

pp vd
rr
r

gradsd
rr
r

gradrE
04

1

S

V
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I l'avìo già dit che a valo j'espression 3

11
rr
rr

rr
dgra

rr
grad  e donca i

podoma scrive l'espression dël camp elétrich estern al dielétrich polarisà coma:

s v

pp vd
rr

rrr
sd

rr

rrr
rE 33

04
1

Camp dàit da la polarisassion drinta al dielétrich
A l'é ciàir che se i consideroma 'l dielétrich fàit da nos d'àtom e eletron, la dëscrission d'un càmp

elétrich intern a sarìa motobin complicà e tut d'àutr che regolar. I dovroma donca la sòlita aprossimassion
d'un mojen contìnuo, caraterisà ant ògni pont da un valor dël vetor polarisassion P(x, y, z), sempe arferendse
a un volumet antorn dë sto pont che i consideroma anfinitésim, ma che a conten tante partìcole ch'a basta a
avèj un valor medi significativ.

Për definì 'l camp elétrich ant un material, i suponoma d'avèj un cit gav ant ël material, misuré 'l
camp an sto gav e trové na relassion fra cost e 'l camp ant ël material. A venta però arcordé che an costa
definission,  se  as  peul,  da  na  mira,  nen  consideré  la  particolar  strutura  atòmica  dël  material,  as  peul  nen,
d'àutra part, nen considerè com a l'é fàit ël gav, che parèj a ven a fé part dla definission.

Disoma che për ël camp elétrich ant un material a val sempe 'l fàit d'esse un camp conservativ, e
donca i partoma sempe da la relassion 0ldE .

Is arferima antlora a figura 9, andova i l'oma suponù 'd fé un gav microscòpich, cilìndrich, ant un
dielétrich polarisà, tant cit da nen cambié la polarisassion P(x, y, z) che a-i é già e che a l'é conossùa. Sto gav
a l'avrà un volum v0 e na surfassa S0.

dielétrich

veuid

V0

S0

dl
C

Figura 9 - Camp elétrich ant un dielétrich

I  consideroma  'l  përcors  trategà  an  figura  e  arlongh  sto  përcors  i  suponoma  'd  calcolé  la
sircuitassion dël vetor E. Sto përcors a l'é fàit da un tràit ant ël veuid dël gav, un tràit ant ël dielétrich e da doi
cit tràit che a unisso ai cavion ij prim doi fra 'd lor. I podoma supon-e 'd fé tende a zero la longhëssa dij doi
ùltim cit tràit, an manera che sò contribù a l'integral a vada a zero. A resta, antlora, che:

00 ldEldE d

andova E0 a l'é 'l camp ant ël veuid dël gav e Ed a l'é 'l càmp ant ël dielétrich. Se i tnima cont che ij doi dl  a
son istéss e përcorù an sens contrari, i podoma conclude che E0t  Edt,  andova E0t e Edt  a son le component
dël camp tangent a la surfassa dël gav, un ant ël veuid e l'àutr ant ël dielétrich. Se peui ancora i suponoma
che l'ass dël gav a sia paralél a la diression dël camp, antlora i l'oma che Edt  Ed,  e i podoma scrive

dEE0
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A sta mira i podoma dì che 'l camp elétrich ant ël veuid del gav a l'é istéss a col ant ël dielétrich ant
un  pont  davzin  a  la  surfassa  dël  gav.  Për  capì  com  as  peul  dovré  costa  conclusion  a  venta  fé  dontrè
considerassion.

Un camp elétrich definì parèj a l'ha sens, dal moment che i soma bon a misuré un camp elétrich ant
ël veuid. Sto camp, però a stà giusta ant ël veuid, e donca fòra dal dielétrich. Për savèj quant a val i podoma
antlora dovré l'espression ch'i l'oma trovà prima, për ël camp generà da la polarisassion fòra dal dielétrich.

A sta mira però a venta ch'i ten-o present che 'l gav a gionta na surfassa, che an cola espression a l'é
nen considerà, e a gava un volum che an cola espression a l'era considerà. Për lòn ch'a rësguarda la surfassa, i
semplificoma le còse an disend che i consideroma un gav cilìndrich con l'ass orientà arlongh la diression dël
camp e un dielétrich omogéni. An costa manera la surfassa lateral dël cilinder a intra pì nen an geugh. Le doe
surfasse 'd base a peulo esse considerà tant cite da podèj esse tracurà. L'istessa còsa as peul disse dël volum,
che a peul esse fàit cit a basta da podèj esse trascurà rispét al volum total dël dielétrich.

I podoma conclude che l'espression ch'i l'avio trovà për ël camp estern al dielëtrich

s v

pp vd
rr

rrr
sd

rr

rrr
rE 33

04
1

a dà tant ël camp estern coma 'l camp intern prodovù da la polarisassion. An pràtica, però, ël problema a l'ha
'ncor nen trovà soa solussion, përchè a basta nen gionté sto camp al camp elétrich estern che a pròvoca la
polarisassion, dal moment che cos'ùltima a dipend, com i l'oma dit, dal camp total, e donca nen mach dal
camp estern aplicà al dielétrich.

Teorema 'd Gauss ant un dielétrich
A  l'é  l'estension  dël  teorema  'd  Gauss  al  cas  andova,  oltra  che  càrie  lìbere,  a-i  sio  'dcò  càrie  'd

polarisassion. I consideroma antlora un dielétrich che a conten-a na cària libera (ant ël sens ëd cària neta nen
ëd polarisassion) Q, che a peul, pr'esempi, esse distribuìa an 's un condutor con volum V' e surfassa S', e na
surfassa sarà S, tuta contnùa ant ël dielétrich, che a sara un volum V e che a soa vira a conten la cària Q. Is
arferima a figura 10.

dielétrich
Q

V'

S'
V

S

Figura 10 - Cària contnùa ant un dielétrich

Ël  teorema  'd  Gauss,  pròpi  për  com  a  l'é  stàit  enunsià,  a  continua  a  valèj  ëdcò  ant  ël  dielétrich,
bastamach che as ten-a cont nen mach dla cària lìbera vera, ma 'dcò dla cària arzultant dàita da la
polarisassion. Antlora 'l fluss dël camp elétrich travers la surfassa S a sarà dàit da:

PS
QQdsnE

0

1

andova QP a ìndica l'ansema ëd tute le càrie 'd polarisassion, tant ëd surfassa com ëd volum. Ant ël cas ch'i
l'oma dëscrivù i l'avroma che:
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dvdsQ
VV PS PP

I l'oma che 'l prim integral a l'é arferì a la surfassa S' dël condutor, che a l'é l'ùnica surfassa che a
lìmita 'l dieletrich (la surfassa S a l'é nen na surfassa lìmit real) mentre lë scond integral as arferiss al volun
contnù ant la surfassa S meno 'l volum ocupà dal condutor che a pòrta la cària. Da lòn ch'i l'oma vist prima,
st'espression as peul scrive:

dvPdivdsnPQ
VVSP

A sta mira i aplicoma 'l teorema dla divergensa a lë scond integral e i notoma che la surfassa che a
lìmita 'l volum V - V' a val S + S'. I scrivoma:

Ël fluss dël camp elétrich travers la surfassa S antlora a dventa:

SSSS
dsnPQdsnEdsnPQdsnE 0

0

dì-a-vis1

e donca i podoma scrive che QdsnPE
S 0 .

A sta mira i arcordoma com i l'oma definì 'l vetor D,  spostament elétrich ò indussion elétrica,  e i
vëddoma che a corispond a la quantità an parentesi sota 'l segn d'integral:

PED 0

Ël fluss  dë sto vetor  travers  na surfassa sarà a  dipend mach da le  càrie  lìbere vere contnùe ant  la
surfassa com as peul sùbit vëdde giusta sostituend: QdsnD

S
.

Se peui i pensoma che la cària vera Q a peussa esse considerà coma derivant da la densità 'd cària
ant ël volum V, antlora i l'oma che

VS
dvdsnD .

Aplicand ël teorema dla divergensa al prim integral, e dàita l'arbitrarietà dël volum considerà, as
deduv che:

Ddiv

che a l'é 'l teorema 'd Gauss an forma diferensial.

Sussetività e përmëttività dielétrica
I l'oma dit che la polarisassion P ant un dielétrich a dipend dal camp elétrich E aplicà e, 's capiss,

dal tipo ëd material dielétrich. I vardroma mach ij materiaj che a l'han nen polarisassion se a-i é nen un camp
elétrich aplicà. Peui is limitoma a dielétrich isòtropo, andova P a l'é sempe paralél a E.

An general la relassion ch'a anlìa P con E a l'é dàita da EEP e , andova la quantità Ee  a
ven ciamà sussetività dieletrica,  e  an  general  a  l'é  'dcò  fonsion  dël  camp  elétrich,  ma  sòn  a  val  mach  për
camp motobin gròss. Is limitoma ai cas andova i podoma scrive EP e , con e costant caraterìstica dël
material considerà.

I arpijoma sì lòn ch'i l'oma già dit ant la sconda part.
I podoma scrive che

EEEPED ee 000

A sta mira i butoma che EDe doncae0
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La costant , relativa al material considerà, a ven ciamà costant dielétrica opura përmëttività
dielétrica dël mojen. Com i l'oma dësgià vist ant la sconda part, a ven còmod definì na costant dielétrica
relativa r dël mojen (rispét al veuid) coma :

00

1 e
r

Oltra  che  da  costa  costant,  ël  mojen  dielétrich  a  l'é  'dcò  caraterisà  da  un  paràmeter  dit  "reidura
dielétrica", che a dà ël limit dël camp elétrich che 'l dielétrich a peul rese sensa "rompse". An efét, coma për
le fòrse elàstiche, la deformassion dle molécole a peul rivé a na mira che quàich eletron a ven "s-ciancà via"
da soa nos e 'l dielétrich a sta mira a l'é pì nen isolant.

Për avèj n'idèja dij valor an geugh i arportoma quàich valor:

Material costant dieletrica relativa r reidura dielétrica
Aria 1,00059 3,1  106  Volt / meter
Parafin-a 2 - 2,5 8  106  Volt / meter
Porslan-a 6 - 10 (1,5 - 15)  106  Volt / meter
Mica 7 - 9 (5 - 20)  106  Volt / meter

Dòp tut lòn ch'i l'oma vist fin-a sì i podoma dì che le doe equassion:

S
QdsnDldE e0

opura le stesse equassion butà an forma diferensial:

DdivErot e0

a dëscrivo al complét ël comportament eletrostàtich d'un qualonqhe sistema che a comprenda materiaj
dielétrich. A coste relassion a venta gionté cola fra E e D, vis-a-dì : EED r0 .

Condission al contorn për E e D
An cost capìtol i vardoma d'arcavé le condission che a venta ch'a sio sodisfàite dai vetor E e D an

sle surfasse 'd separassion fra doi dielétrich (comprèis ël veuid) opura fra dielétrich e condutor.
I comensoma a consideré doi mojen omogéni, isòtropo e linear. I suponoma 'dcò che an sla surfassa

'd separassion a-i sia na cària vera lìbera con densità 'd surfassa (x, y, z).  I vardoma figura 11, andova a l'é
arpresentà la surfassa 'd separassion fra sti doi mojen.

D2

D1

n2

n1

r2

r1

dS

Figura 11 - Condission al contorn

I considerima un cilinder anfinitésim con le generatriss normaj a la surfassa 'd separassion, con na
surfassa 'd base dS butà ant ël prim mojen e l'àutra ant lë scond mojen. La surfassa lateral i la consideroma
cita a basta da esse anfinitésima d'ordin superior rispét a cola dle base, e son suponend n'autëssa cita fin ch'a
basta. An coste condission i calcoloma 'l fluss dël vetor D travers ël cilindret.
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Lassand donca perde la surfassa lateral, e contand che la cària che as treuva andrinta al cilinder a
val q  dS, i podoma scrive che dSdSnDnD 2211

A l'é ciàir che n1 e n2 a son le doe normaj vers l'anfòra a le doe base e D1 e D2 a son ij valor ëd D
ant ij doi mojen diferent. Ma i l'oma 'dcò butà che n1 n2, e donca i l'avroma: nn DD 21 .

I l'oma indicà con D1n e D2n  le component normaj a le surfasse dS dij vetor D.
Se  i  suponoma  che  a-i  sia  nen  na  cària  an  sla  surfassa,  e  che  donca  s  =  0,  antlora  a  arzulta  che

nnnn DDDD 2121 doncae0 , disend che a-i é nen dëscontinuità për la component normal ëd D.

An figura 12 i  l'oma disegnà un përcors  sarà retangolar,  con ij  lat  magior  paraléj  a  la  surfassa 'd
separassion, un da na part e l'àutr da l'àutra, e ij doi lat minor, coma sempe, cit a basta da podèj esse trascurà.

E2

E1

r2

r1

dl2

dl1

Figura 12 - Sircuitassion dël vetor E a l'interfacia

Se i scrivoma l'espression dla sircuitassion dël vetor E arlongh ël perìmeter ëd cost retangol,
trascurand ij lat curt, i l'avroma che:

02211 ldEldE

andova i l'oma ciamà dl1 ël lat longh ant ël prim mojen, andova 'l camp a val E1, e i l'oma ciamà dl2 ël lat
longh ant lë scond mojen, andova 'l camp a val E2.  I l'oma peui che dl1 dl2  e donca a arzulta, a la fin, che

tt EE 21 , e coste a son le component dij doi camp, tangensiaj a la surfassa 'd separassion. Se donca për ël
vetor D a-i era nen dëscontinuità për le component normaj, për ël vetor E a-i  é  nen  dëscontinuità  për  le
component tangensiaj.

Se adéss i arpijoma l'ugualiansa dle component normaj ëd D e j'esprimoma travers E i podoma
scrive che nrnr EE 202101 .  Sì i l'oma ciamà r1  e r2  le costant  dielétriche relative dij doi mojen,
mentre E1n  e E2n  a son, natural, le component normaj dij doi camp. An definitiva a arzulta che:

1

2

2

1

r

r

n

n

E
E

Camp elétrich ant un dielétrich
I vardoma adéss com as peul trové 'l camp elétrich e la polarisassion generà da na cària efetiva o da

na distribussion ëd càrie che as treuvo andrinta a un dielétrich. Coma prima, i l'avroma che la polarisassion a
l'é fonsion dël camp total, e 'l problema a ven arzolvù conossend la sussetività, che a peul esse misurà. An
pràtica i dovroma 'l teorema 'd Gauss esprimù con ël vetor D.

Camp generà da na cària ant un pont
I suponoma d'avèj un dielétrich omogeni, isòtropo e linear, che a sia nen limità, e ch'a sia caraterisà

da na costant dielétrica relativa r. An sto dielétrich as treuva, ant un pont che i podoma supon-e l'orìgin d'un
sistema d'arferiment, na cària q.

Për studié camp elétrich e polarisassion, i consideroma na surfassa S sférica, con ragg r, con ël
senter ant ël pont andova a-i é nòstra cària. Dal teorema 'd Gauss i l'avroma che:
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S
qdsnD

Dal moment che 'l vetor D a l'ha diression radial e a l'é uniform an 's na sféra sentrà an sla cària, i
podoma calcolé fàcil sto integral, otnend : D(r)  4  r2  q.  Da sì a ven che:

34 r
rqrD

An costa manera as peul trové sùbit ël camp elétrich total, che a l'é dàit da:

3
00 4 r

rqrDrE
rr

Parèj as peul vëdde che 'l camp elétrich a ven arduvù d'un fator r  rispét a lòn ch'i l'avrìo ant ël
veuid. I podoma giustifiché st'ardussion pensand che la surfassa fra cària e dielétrich a l'é na surfassa lìmit
për ël dielétrich midem, e su costa surfassa as forma na distribussion ëd cària 'd polarisassion, con na densità
'd surfassa nPp  che a arduv ël camp.

I l'oma vist che camp e polarisassion a son anlià da la relassion P e E. Antlora i l'avroma:

33
0 4

1
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rqrP

r

r
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I suponoma che nòstra cària efetiva, contut ch'a sia bin cita, a l'àbia macassìa na surfassa sférica
con un ragg che i podoma ciamé a.  I l'avroma antlora na densità 'd surfassa dla cària 'd polarisassion che a
sarà dàita da :

2
1

4
1

a
q

r

r
p

con ël segn - che a ven dal fàit che la normal esterna a la surfassa a l'é an sens contrari a P.  La cària che a

corispond a costa densità a sarà
r

r
p

qq 1
e donca la cària total che a produv ël camp elétrich E a

sarà dàita da
rr

rr

r

r
p

qqqqqqqq 1
.

I podoma sùbit noté che la densità 'd cària për unità 'd volum p  a val zero, dal moment che i l'oma

che la divergensa 'd P a peul esse scrita coma 34
1

r
rdivqPdiv

r

r  ,  ma i l'oma 'dcò che
r

grad
r
r 1

3

e che, com i l'oma vist, 012

r
  e donca a na ven sùbit che div P  0.

Dal moment che le carie totaj dàite da la polarisassion a venta chìa sio zero, i podoma pensé che na
cària ch'a compensa cola an sla surfassa interna, che as treuva contra la cària efetiva, a sia distribuìa an 's na
surfassa a l'anfinì, a la "fin" dël dielétrich.

Condensator pian con dielétrich
I arpijoma sto discors, già acenà prima, an manera un pòch pì general. I suponoma d'avèj un

condensator pian coma col ëd figura 13, con doe armature paralele 'd surfassa S separà fra 'd lor da na
distansa l. An prinsìpi i consideroma che fra le doe armature a-i sia 'l veuid (i l'oma vist che se a-i fussa d'ària

le  còse  a  cambierìo  bin  pòch).  I  lona  vist  che  soa  capacità  C0 a  val
l
SC 00 .   I  suponoma  'd  carié  sto
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condensator con na dàita quantità d'eletricità Q,  e  peui  d'isolélo  an  manera  che  costa  quantità  'd  cària  a
deubia resé an sle armature (i l'avroma Q an 's un-a e Q an 's l'àutra).

P  P

xx1 x2

l

Figura 13 - Condensator con dielétrich

Na  vira  che  'l  condensator  a  l'é  carià,  i  suponoma  d'antroduve  un  seul  ëd  material  dielétrich,  dë
spëssor x, fra le doe armature, e i suponoma che a resto 'ncora doi seuj ëd veuid da fianch, dë spëssor x1 e x2,
an manera che a sia : 21 xxxl .

I suponoma sempe 'd podèj consideré le doe armature coma anfinìe, ant ël sens ch'i l'oma già dit,
(longhëssa e larghëssa dj'armature motobin pì gròsse dla distansa fra 'd lor). L'introdussion dël dielétrich a
cambia nen la cària efetiva che as treuva an sle armature, e gnanca soa distribussion ëd surfassa   e
che a resto uniform. Ël dielétrich as polariserà an manera uniform, e sò vetor ëd polarisassion P a sarà
uniform e paralél al camp E. Dàit ël coma i l'oma butà 'l problema, E, P e D a saran tuti paraléj fra 'd lor.

An  cost  cas,  con  polarisassion  uniform,  la  densità  'd  cària  'd  volum  ant  ël  dielétrich p  a  sarà
sempe zero. An sël dielétrich, anvece, as formo doi seuj ëd càrie 'd polarisassion p  e p  an sle surfasse
afacià a le armature. I l'oma vist che, dàit un dobi seul ëd càrie con segn opòst, as produv nen un càmp fòra
dij doi seuj, ma mach fra ij doi. I podoma antlora conclude che ant  le doe region dë spëssor x1  e x2, fòra dal

dielétrich, ël camp a ven nen anfluensà dal dielétrich midem, e donca a resta dàit da
0

0E , mentre ant ël

dielétrich  ël  càmp  a  sarà  l'adission  dël  camp E0 che  a-i  era  prima  e  dël  camp  generà  dal  dobi  seul  ëd
polarisassion. Cost ùltum a l'avrà segn contrari al prim. Donca, ant ël dielétrich:

00

pE

Dal moment che i conossoma nen ël valor dël camp total, i podoma nen conòsse la distribussion ëd
cària d'indussion, ma i podoma dovré  la continuità dël vetor D, che a coincid ambelessì con soa component
normal. I l'oma donca che D0  ant ël veuid e Dd  ant ël dielétrich a son ugualj.

I savoma 'dcò che : 000 ED  e che : PEDd 0  e donca a sarà : PE0 . Sì a
venta ch'i conosso la susetività e  ëd nòstr material e i arcordoma che P e E. Adéss i podoma arcavé 'l
càmp total E  an costa manera:
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A sta mira i podoma trové 'l vetor polarisassion e la densità 'd cària 'd polarisassion ëd surfassa:

r

r
p

r

r PP 1
;

1

Adéss i consideroma ij potensiaj andrinta al condensator. Fra le armature dël condensator la
difernsa 'd potensial V a l'é dàita da :

l

ldEV
0

che i integroma an 's na lìnia drita normal a le armature e i podoma giusta scrive: 2010 xExExEV
e se i sostituima lòn ch' i 'loma trovà i podoma scrive:

xxxxxxxV pp

0
21

000
21

0

e se i sostituìma 'l valor trovà ëd p  i otnoma:

rr

r xxlxxxxV
00

21
0

1

I arpijoma adéss la definission ëd capacità C d'un condensator coma rapòrt fra la cària Q e  la

difernsa 'd potensial V fra soe armature, e donca
V

QC .  La cària Q a sarà dàita da la densità 'd cària

per la surfassa S dl'armatura. I l'avroma antlora che:

r

xxl

S
V
SC 0

As peul vëdde che l'introdussion dël dielétrich a fà chërse la capacità dël condensator, dal moment
che ël valor ëd r  a l'é sempe pì àut che 1. Sòn, com i l'oma già osservà a sò temp, a pròvoca na diminussion
dla diferensa 'd potensial. As vëdd peui da l'espression ëd C  che se 'l dielétrich a òcupa tut lë spassi l (vis-a-

dì për l  x), antlora la capacità a dventa
l
SC r0 , com i l'avìo già vist.

Energìa dël camp eletrostàtich
Ëdcò ambelessì i arpijoma quaicòs ch'i l'oma già vist ant la sconda part, për svilupelo un poch mej.

Pròpi a la fin ëd cola part i l'oma calcolà 'l travaj T  necessari për formé un sistema ëd N càrie e i l'oma scrivù

i

N

i
i VQT

12
1

. I l'oma peui vist che se la cària a l'ha na distribussion   ant un volum v  antlora

st'espression a dventa
v

dvVT
2
1

. Se peui ancora i consideroma che a peussa essie na cària 'd volum e

un-a 'd surfassa, a l'é natural che 'l travaj për produvla, e donca soa energìa, a l'é dàita da :
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An coste espression V  a l'é 'l potensial.  I arscrivoma costa espression an termo ëd D e E, tnisend
cont dle relassion ch'i l'oma trovà mersì al teorema 'd Gauss: Ddiv  e  peui  ancora  che

VgradDDdivVDVdiv . I l'avroma:

Sv
dsVdvDdivVT

2
1

2
1

e donca a sarà:

Svv

Svv

dsVdvDEdvDVdiv

dsVdvVgradDdvDVdivT

2
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2
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2
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2
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2
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2
1

Se i aplicoma 'l teorema dla divergensa al prim integral i otnoma:

SvS
dsVdvDEdsnDVT

2
1

2
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2
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Adéss i disoma che v a arpresenta, an general, ël volum fòra dij condutor, andova 'l càmp elétrich a
lé diferent da zero, mentre S a l'é la surfassa ëd costi condutor pì na surfassa lìmit a l'anfinì.

I l'oma che V a l'é fonsion ëd
r
1

, mentre tant D coma ds a son fonsion ëd 2

1
r

, e donca l'integral

estèis a la surfassa lìmit a l'anfinì as anula. An sla surfassa dij condutor la normal n a l'é direta vers l'andrinta
dij condutor e, an costa diression D a val donca . Donca a sucéd che 'l prim e 'l ters intergal as anulo l'un
con l'àutr. A resta mach:

dvEdvDET
vv

2
02

1
2
1

As peul lese costa espression coma 'l travaj necessari për produve un camp elétrich E(x, y, z) ant un
dàit volum v. An costa interpretassion a l'é coma se 'l travaj fàit për carié ij condutor as treuva peui sot forma
d'energìa distribuìa ant lë spassi, andova 'l camp elétrich a l'é diferent da zero.

A sta mira i podrìo parlé ëd densità d'energìa, ò energìa për unità 'd volum, t , daita da:

2
02

1
2
1 EDEt

e parèj as peul dì che, dàit un pont P ant lë spassi andova 'l càmp elétrich a sia E, i l'avroma che la grandëssa

dvEdvt 2
02

1
 a dà l'energìa contnùa ant l'anviron anfinitésim dv dël pont P.
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CORENT ELÉTRICA

I  l'oma vist  che drinta  a  un condutor  an echilìbri  a-i  son nen càrie,  intèise coma càrie  nete,  e  sòn
tant che 'l condutor a sia neutr coma che a sia carià. An sto scond cas la cària neta as treuva an sla surfassa
dël condutor.

I l'oma 'dcò vist che ant la strutura interna dël condutor a-i son le càrie positive dle nòs dj'àtom  e
cole negative dj'eletron che as compenso an manera precisa. J'eletron ëd valensa, ant ël metal condutor, a son
càrie mòbij che, sensa un càmp elétrich aplicà, as bogio sota l'assion dl'agitassion tèrmica ma che, coma
média, a pròvoco nen spostament ëd cària. Se na cària negativa as ëslontan-a da na nos, costa a n'arciama
n'àutra, e coma média tut a l'é compensà.

I  l'oma 'dcò vist  lòn ch'a  càpita  cand a un condutor  a  ven aplicà un càmp elétrich,  tant  ant  ël  cas
d'un condutor isolà, andova as formo doe càrie nete opòste che a anulo ant ël condutor ël camp butà da fòra (i
soma  sempe  ant  un  cas  stàtich,  gavà  un  transitòri  inissial),   coma  ant  ël  cas  d'un  condutor   colegà  a  un
generator che a manten-a 'l càmp, e a sta mira is arferima a figura 14.

Condutor

Generator

V

moviment dj'eletron

moviment d'ipotétiche càrie positive

L Session S

Figura 14 - Condutor sota tension

Ël càmp elétrich butà dai doi elétrod V  e V a ven mantnù da un generator, che për adéss i
suponoma giusta che a sia bon a ten-e costanta la diferensa 'd potensial, fasend intré ant ël condutor j'eletron
ëd condussion da l'elétrodo V e portandje via da l'elétrod V. I l'oma vist che 'l condutor a l'ha nen na cària
neta diferenta da zero, dal moment che j'eletron ëd condussion (che a son ëdcò coj ëd valensa), a son sempe
compensà da le càrie dle nos. Ant ògni moment, an media, a intro tanti eletron quanti ch'a na seurto.

I l'oma vist che an coste condission j'eletron ëd condussion a l'han na velocità ëd traslassion
costanta ant ël condutor, sempe coma media, mantnùa costanta da j'ùrt sucessiv dj'eletron contra j'àtom dël
condutor midem.

I l'oma definì la corent I coma la cària che a traversa na session dël condutor ant l'unità 'd temp, la
condutività , coma na caraterìstica dël material, la condutansa S e la resistensa R. Sì i arciamoma la
resistensa e i parloma ëd resistività .

Nòta
I voroma 'ncora fé na precisassion an sël camp elétrich ant un condutor. Vardand ël camp elétrich

generà da na cària a pont, da na lìnia carià e da na surfassa carià, i soma abituasse a pensé a un càmp elétrich
che as "propaga " an tute le diression con soe lìnie 'd fòrsa che a viagio për lë spassi, fin-a a l'anfinì.
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Cand i parloma 'd condutor andova a passa na corent, i dovoma pensé che 'l càmp elétrich as
propaga ant ël fil, përchè le càrie ch'as ëspòsto a ciamo d'àutre càrie a compensé ij veuid lassà e cole ch'a
intro a arbuto anans le còrie lìbere, ët tut sota l'assion dla diferensa 'd potensial che as treuva fra ij doi cavion
dël fil. Le lìnie 'd fòrsa dël càmp a seguo donca 'l fil qualonque a sia 'l pëcors ch'a fà.

La lèj d' Ohm
I l'oma già acenà a costa lèj, che a buta an relassion la diferensa 'd potensial V ai cap dël condutor,

con la corent I che costa diferensa 'd potensial (dita 'dcò "tension ") a pròvoca ant ël condutor.

La resistensa
I l'oma dit che la lèj d' Ohm, parèj com i l'oma vist fin-a sì, a dis che dàit un condutor, se as àplica a

sto condutor na diferensa 'd potensial V, costanta e mantnùa da un generator, ant ël sens ch'i l'oma dit prima,
ant ël condutor as genera na corent I che a l'é proporsional a la tension V, second na costant R che a dipend
da la geometrìa e la natura dël condutor midem. I l'oma donca che :

I
VR

R
VIIRV dcò'edì-a-vis

Da coste espression i arcavoma l'unità 'd misura dla resistensa coma [Volt / Ampere]. A costa unità
as dà ël nòm "Ohm", e as deuvra 'l sìmbol  .

La resistensa a dipend, com i l'oma dit, da la geometrìa dël condutor e da soe caraterìstiche fìsiche.
La resistensa dël condutor che i l'oma disegnà an figura a l'é proporsional a la misura 'd soa longhëssa L,
proporsional inversa a soa session S, e proporsional a la "resistività " dël material. I l'oma che :

L
SR

S
LR dcò'doncae

La resistività
Da l'ùltima espression ch'i l'oma scrivù a ven che se la longhëssa L a l'é dàita an meter e la session

S an meter quadrà, i l'avroma che la resistività as misura an "Ohm · m". La resistività a arpresenta donca la
resistensa d'un condutor longh un méter e con session d'un méter quadrà.

Ògni material a l'ha soa resistività spessìfica, e pì la resistività a l'é bassa e pì ël material a l'é un
bon condutor. I notoma che la resistività dàita an "  · m" a l'é un valor motobin cit për un condutor metàlich.
Ant  le  tabéle  as  peul  trové la  resistività  dàita  an  ·  m, (vis-a-dì  · 10 6 ·  m)  che a  echival  (istéss  valor
numérich) a na resistività dàita an  "  · mm2 / m", che donca a l'é la resistensa an   d'un fil lungh un meter e
con  session  d'un  milim  quadrà.  A  l'é  ciàir  che  coste  unità  'd  misura  a  son  pì  pràtiche.  Pr'esempi  l'aram
eletrolìtich,  che  a  l'é  dovrà  për  bon-a  part  dij  condutor  normaj,  a  l'ha  na  resistività  dàita  da

m
mmmaram

2
opura0179,00173,0 .

Le variassion ëd resistività con ël material a son bin gròsse, pr'esempi 'l fer pur a l'ha
m0978,0 ,  na lega 'd fer e nìchel a peul avèj m9,0  e via fòrt. Fra ij condutor pì

bon a-i é l'argent pur, con m0164,0 .
La resistività a dipend sempe da la temperatura e ant ij metaj pur a chërs con la temperatura

midema, an manera che a peul esse considerà linear se le variassion a son nen tròp grosse. La resistività 0 a
ven donca dàita për na temperatura d'arferiment t0 e al valor as sòcia 'l coeficent ëd temperatura .  A  na
temperatura t  qualonque la resistività a sarà dàita da 00 1 ttt .

Për l'aram, pr'esempi, i l'oma 3109,3aram  e l'unità 'd misura d'  a le bin ciàir [1 / C]. A-i
son ëd leghe particolar andova sto coeficent  a l'é motobin davzin a zero.
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Për avèj n'idèja dël valor dle grandësse an geugh i podoma consideré na resistensa fàita con 10 m
ëd fil d'aram da 0,1 mm ëd diameter, anvërtojà an s'un supòrt isolant. La session a l'é 0,00785 mm2 e la  a
20 C a val 0,0176 [ ·mm2/m]. Sòn a pòrta a na resistensa ëd 22,42 . Se la temperatura a chërs ëd 50 C  la
resistività a và al valor 0,021 [ ·mm2/m]. La resistensa a dventa 26,75 .

Ij resistor
A son  dispositiv  a  doi  pòlo  (dipòj)  che  a  realiso  un  dàit  valor  ëd  resistensa  fra  ij  doi  terminaj.  I

notoma che motobin sovens, anvece 'd ciaméje "resistor" a ven-o, për estrapolassion, ciamà "resistense". An
costa part is ocupoma nen ëd cole ch'a son le tecnologìe për realiséje, ma i jë consideroma mach për ël valor
ëd resistensa che a l'han fra ij doi terminaj. I suponoma peui che, rispét ai valor ëd resistensa an geugh, le
resistense  dij  fij  ëd  colegament  a  sio  tant  cite  da  podej  esse  trascurà  (ij  dàit  ch'i  l'oma  arportà  sì  dzora  a
giustìfico bin sta posission). Fin-a a cand i l'avroma nen parlà ëd potensa elétrica i trascuroma 'dcò tuti j'àutri
aspét, che anvece an pràtica (e nen mach) a son da consideré.

Resistor an série
I l'oma vist che cand a 'n resistor as àplica na dàita tension, cost a fà passé na dàita corent second la

lèj d'Ohm. I suponoma adéss ëd butésse ant la condission ëd figura 15, andova i l'oma colegà an série n
resistor R1 ,  R2 , ... , Rn , con ël prim e l'ùltim cavion colegà a un generator ëd tension ideal, coma col ch'i
l'oma ipotisà prima, che a buta na diferensa 'd potensial V costanta (su sto generator i tornroma pì anans).

Sìmboj për ij resistor

tension V

RnR1 R2 I

V1 V2 Vn

A B

Figura 15 - Resitor an série

Fra ij pont A e B a passa na corent I, che a deuv esse l'istessa an tuti ij resistor (dal moment che a-i
é nen caria ch'as acumula ant ij resistor).

Se i scrivoma la lèj d'Ohm për ògni resistor, i l'avroma che :

nn

n

nn

RRRIIRIRIRV

VVVV

IRVIRVIRV

2121

21

2211

:scrivùomal'ich'lònconVdle  valorijsostituìpodomai

:omal'ipartàutrad'e
;;;

Fra  ij pont A e B  a-i é donca na tension V  e a passa na corent I  ch'a l'é dàita da :

nech RRR
V

R
VI

21
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Sòn  a  dis  che  resistor  an  série  a  son  echivalent  a  un  resistor  con  valor  ëd  resistensa  istessa  a

l'adission dij valor dij resistor (resistensa echivalenta).
n

i
iech RR

1
.

Adéss i vardoma 'l valor dle tension Vi  che  as  treuvo  ai  cavion  dle  resistense.  An  sla  genérica
resistensa R i  a-i sarà na tension Vi = R i · I .  Donca :

n

ii

n
ii RRR

R
V
V

RRR
VRV

2121
:

e se i scrivoma l'espression ëd n'àutra tension Vj  i l'avroma :

n
jj RRR

VRV
21

Se i dividoma ste espression l'un-a për l'àutra i trovoma :

j

i

n
j

n
i

j

i

j

i

R
R

RRR
VR

RRR
VR

V
V

V
V
V
V

21

21

Donca la série 'd resistor a l'é un partitor dla tension V , che a ven dividùa an part Vi proporsionaj
al valor dle resistense Ri dij resistor dla série.

Resistor an paralél
Is arferima adéss a na situassion coma cola arpresentà an figura 16, andova i l'oma n  resistor

colegà an paralél an sël sòlit generator, vis-a-dì che ògni resistor a ven colegà an manera diréta ai terminaj A
e B dël generator ëd tension V.

A

B

VV
R1

I1

R2

I2

Rn

In

Figura 16 - Resistor an paralél

Su tuti ij resistor, adéss, a-i é l'istessa tension V,  e  se  i  aplicoma la  lèj  ëd Ohm a costi  resistor,  i
dovoma scrive che:

n
n R

VI
R
VI

R
VI ;;;

2
2

1
1

Ant ij neu A e B, le corent che a intro a deuvo esse istésse a cole ch'a seurto (teoréma 'd Kirckoff
che  i  vëddroma),  còsa  che  as  capiss  se  as  considera  che  an  costi  neu  a-i  é  nen  acumulassion  ëd  càrie,  nì
positive nì negative. Sòn a veul dì che fra A e B la tension V a furniss na corent nIIII 21 .

La resistensa echivalenta vëddùa fra costi neu a ven donca dal fàit che:
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nech
ech

n

ech
n

ech

RRRR
R

RRR

VR
RRR

VRIV

1111dìavis1111

përdividenddonca,e111

2121

21

Da sì i podoma arcavé 'l valor dla Rech . Se, për fé le còse sempie is limitoma a consideré 'l paralel
ëd doi resistor (a l'arzultà as peul buté n'àutr resistor an paralel e via fòrt), i trovoma che :

21

21

21

11
1

RR
RR

RR

Rech

Generator ëd tension
I  arpijoma  'l  discors  ch'i  l'oma  pen-a  acenà  prima  an  sij  generator  ëd  tension.  I  l'oma  dit  che  un

generator ideal ëd tension (i suponoma sempe na tension contìnoa ant ël temp) a furniss na tension costanta
ai sò morset (ij sò terminaj), e son an manera indipendenta da la corent che sto generator a furniss.

I introma nen, ambelessì, ant ël problema 'd coma sta tension a ven generà, e i foma un modél ëd
generator real. I savoma, pr'esempi, che na pila, n'acumulator, etc. a furnìsso na tension costanta, ma che se i
prelevoma corent costa tension a tira a diminuì, e a diminuiss tant ëd pì quanta pì corent i ciamoma al
generator. I savoma 'dcò che na pila bele che dëscarià a l'ha sempe soa tension ai sò morset, ma che a basta
ciamé un pòch ëd corent che sta tension a cala sùbit motobin.

Sti fàit a peulo esse modelà pitòst bin con ël model ch'i arportoma an figura 17, andova i l'oma che
un generator real a peul esse modelà coma un generator ëd tension ideal, con na resistensa an série, che i
ciamoma "resistensa interna" Ri .

Ri

V0

V

Sìmbol për ël generator
ideal ëd tension

V0

V

I

Tension ëd seurtìa an
fonsion dla corent

Vi Vi

Figura 17 - Generator ëd tension

Se  'l  generator  a  l'é,  pr'esempi,  na  pila,  man  man  che  costa  ad  dëscària  la  resistensa  interna Ri a
chërs, mentre la tension nominal V0 a resta an pràtica costanta fin-a a cand la pìla as ruvin-a.

Dàit un generator bin carià (con Ri  che a càmbia nen durant la misura) As peul stabilì 'l valor dla
resistensa interna Ri  da la pendensa dla lìnia che a dà la tension ëd seurtìa an fonsion dla corent assurbìa. Se
a veuid (sensa càrich e donca sensa corent) la tension V a val V0 e con un càrich che a pòrta na corent I  la
tension V a val V1 , sòn a veul dì che la corent I  a pròvoca an sla Ri na diferensa 'd potensial

10int VVV  e donca i l'avroma
I

VVRi
10 .
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Pì la resistensa interna a l'é cita e pì nòstr generator as avzin-a a un generator ideal. Un generator
ideal a l'avrìa resistensa interna zero, sensa lìmit a la corent che a podrìa esse furnìa. A l'é ciàir che 'l cas a l'é
mach teòrich.

Generator ëd corent
A diferensa dal generator ëd tension, che a dà na tension costanta an manera andipendenta da la

corent furnìa, as peul modelé an costa manera un generator ideal bon a furnì na corent costanta an manera
andipendenta da la tension che as ëstabiliss ai sò morset. An teorìa, dàita la corent I costanta, ai terminaj ëd
cost generator as peul stabilì qualonque tension, sensa lìmit, an fonsion dla resistensa che la corent a treuva.
A l'é ciàir che se la resistensa a l'é anfinìa, la tension a vnirìa anfinìa, ma an realità a-i sarìa pì nen na strà për
la corent.

An figura 18 i arportoma l'indicassion d'un generator ëd corent real, che a supon l'esistensa ëd na
resistensa interna Ri an paralél al generator ëd corent ideal I0 . La corent I ëd seurtìa a sarà antlora dàita da la
diferensa fra la corent I0  dël generator e la corent Ii përdùa andrinta al generator midem.

I

Ri R

Sìmbol për ël generator
ideal ëd corent

I0 Ii

Figura 18 - Generator ëd corent

Se la corent I0 a l'é costanta, man man che la resistensa R colegà da fòra a chërs, a dovrìa chërse
'dcò la tension su sta resistensa, e donca 'dcò la tension an sla resistensa Ri, che parèj a fà perde na corent Ii pì
àuta.

Sto modél a ven còmod dle vire për modelé sircuit eletrònich che a peulo presenté un
comportament modelàbil parèj, contut che sto model a resta pì teòrich che pràtich.

Ij teorema 'd Thevenin e Norton
A propòsit ëd resistense e generator i vardoma 'ncora costi doi teorema, relativ a sircuit echivalent

che a peulo sostituì d'àutri sircuit, ò part ëd sircuit.

Teorema 'd Thevenin
Sto teorema a dis che na rete 'd generator e resistense qualonque, vista da doi sò pont a peul esse

sostituìa da un generator ëd tension echivalent con an serie na resistensa echivalenta.
La tension dë sto generator ideal VThev  a  l'é  la  tension che as  misura fra  ij  doi  pont  sernù,  sensa

gionté un càrich, vis-a-dì "a veuid". La resistensa an serie echivalenta RThev  a  l'é  la  resistensa che as  peul
misuré fra ij doi pont se as buto a curt-sircuit ij generator ëd tension e as supon-o sircuit duvert ij generator
ëd corent (son as dis "rende passiv ël sircuit ").

Supòsta donca na rete qualonque dël tipo ch'i l'oma dit, as trata 'd serne doi neu (pont ëd conession
ëd doi ò pì component) ch'a sio significativ për ël problema da arzòlve, e tuta la rete a peul esse sostituìa da
un generator ideal ëd tension con na resistensa an série.

Ij valor che sta tension e sta resistensa a pijo a peulo esse calcolà (quasi sempe a l'é nen difìcil se 'l
sircuit a l'é conossù) opura a peulo (bele che sempe) esse misurà. Is arferima a figura 19, andova i l'oma fàit
n'esempi sempi.
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I podoma prima calcolé la corent I0 , daita da V0 che  a  treuva  la  serie R4,  R5 an  paralél  a R3,  e
l'arzultant dë sto grup an serie a R1 e R2.

21
354

354

0
0

RR
RRR
RRR
V

I

Sta corent as divid an doe part I1 e I2 , an proporsion inversa a la resistensa dij doi branch. Sòn as
peul vëdde fàcil se i consideroma che la tension V3  ai  cavion  ëd R3 ,  che  a  l'é  l'istessa  che  as  treuva  ai

cavion dla serie R4 e R5 ,  a  val 31003 RRIVV ,  e  le  doe  corent I1 e I2  a  son
3

3
1 R

VI   e

54

3
2 RR

VI

A

B

R5

R4

R3

R2

R1

V0

I0

I2

I1

RThev

VThev

A

B

Figura 19 - Teorema ëd Thevenin

Na vira che a l'é conossùa I2 ,  la  tension  fra A e B  ( VThev )  a  l'é  dàita  da 52 RIVThev . Për
calcolé la resistensa RThev , se i curt-sircuitoma 'l generator, i l'oma tre branch an paralél : ël prim a l'é fàit da
la série R1  R2 , lë scond a l'é R3  e 'l ters a l'é la série R4  R5 .

Se i suponoma che tute le resistense a l'àbio 'l valor ëd 1000  ( 1 k  ) e che 'l generator a l'àbia na
tension ëd 100 V,  i trovoma  che I0  37,5 mA (miliampere), V3 = 25 V e che VThev  12,5 V. La resistensa
RThev a sarà, fasend ël càlcol ch'i l'oma dit, RThev 250 .

I anticipoma quaicòs ch'i diroma peui, e i foma vëdde com as peul trové sti valor fasend na misura.
A venta avèj un Vòltmeter (strument che a misura la tension) con na resistensa interna motobin àuta, për nen
alteré le condission dël sircuit pròpi con la misura. I l'oma già acenà a sto problema parland, an prinsìpi dla
prima session, dle misure an Fìsica.

I suponoma d'avèj un Vòltmeter bon a misuré la tension sensa asseurbe corent, vis-a-dì con na
resistensa interna anfinìa, e se i misuroma la tension fra A e B, i dovroma trové VThev  12,5 V. Për misuré la
resistensa RThev  as  podrìa  dovré  n'Amperòmeter  ideal,  vis-a-dì  në  strument  bon  a  misuré  la  corent,  sensa
alteré la corent midema, e donca con na resistensa intera zero. Colegand sto strument ai pont A e B, la corent
Ics  (corent ëd curt-sircuit) ch'a passa a l'é cola che la tension VThev a fà passé ant la resistensa RThev :

cs

Thev
Thev

Thev

Thev
cs I

VR
R
VI doncae

.

A part che gnun Amperòmeter a l'é vreman ideal, con sto sistema as risiga, an pràtica, 'd fé rustì 'l
sircuit con tròpa corent.
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A conven,  antlora,  misuré  la  tension  coma  prima,  peui  taché  fra A e B na resistensa 'd càrich Rc
conossùa, e misuré torna la tension. I podoma 'dcò supon-e che nòstr Vòltmeter a l'àbia nen na resistensa ch'a
peussa esse considerà anfinìa, ma na resistensa Rs finìa e conossùa.

Sensa vorèj arpete ij dàit dl'esempi 'd prima, i suponoma në strument con Rs  50'000  e che la
prima misura 'd tension fra A e B (a veuid) a daga un valor, pr'esempi, V1  102,5 V (i l'oma butà un nùmer
qualonque). Peui i colegoma fra A e B na resistensa 'd càrich Rc , pr'esempi, ëd 1000  , e i misuroma torna
la tension che sta vira a arzulta, pr'esempi, V2  97,5 V  (i l'oma torna butà un nùmer qualonque).

La situassion a l'é ilustrà an figura 20. Ant ël prim cas fra A e B a-i é na resistensa ëd 50 k  dlë

strument, con na tension ëd 102,5 V e donca dal sircuit as tira na corent mA
R
VI

s
05,2

000'50
5,1021

1 .

Ant lë scond cas, an paralél ai 50'000 dlë strument a-i son 1000  ëd càrich, e donca na resistensa total ëd
980 , sota na tension ëd 97,5 V. La corent a dventa

mA

RR
RR

VI

cs

cs
48,99

980
5,972

2

RThev = ?

VThev = ?

Rete qualonque A

B

RThev = ?

VThev = ?

Rete qualonque A

B

1k
50 k

V1 = 102,5 V V2 = 97,5 V

50 k

Figura 20 - Misura 'd VThev e RThev.

I  provoma  a  arporté  sti  dàit  su  un  gràfich,  com an  figura  21,  che  a  ven  a  taj  për  ilustré  lòn  ch'i
sërcoma.

V1

VThev

I1

V2

I2

RThev =  V /  I

V

I

Figura 21 - Caraterìstica Tension - Corent
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La resistensa interna RThev  a  l'é  cola  che  a  fà  calé  la  tension  cand  la  corent  assurbìa  a  chërs.
L'andament  a  l'é  linear,  e  'l  rapòrt  fra  la  variassion  ëd  tension  e  la  variassion  ëd  corent  a  l'é  giusta  la
resistensa an série RThev .  An costa manera, contut che nòstr strument a fussa nen ideal, i podoma arcavé la
tension precìsa cand a-i é nen corent, vis-a-d' la VThev  giusta.

Ant ël cas dl'esempi i l'oma un V  5 V, e un I  97,43 mA , valor che a pòrto a RThev  51,3 .  I
arcavoma 'dcò che V I · RThev. Sòn a përmëtt d'arcavé la tension VThev precisa, contut che nòstr strument a
sia nen ideal. An efét l'interval ëd corent fra zero e I1 , moltiplicà për RThev a dà l'interval ëd tension fra V1 e
VThev. Antlora :

VRIVV ThevThev 61,1023,511005,25,102 3
11

Teorema 'd Norton
Dl'istéss tipo dël teorema 'd Thevenin a l'é sto teorema 'd Norton che a dis : Un sircuit qualonque

vist da doi sò neu A e B a echival a un generator ideal ëd corent e na resistensa echivalenta an paralél al
generator.

Ël valor ëd corent INort  dël generator a val la corent che as peul misuré fra A e B an curt-sircuit,
mentre la resistensa an paralél a ven calcolà ò misurà coma për ël teorema 'd Thevenin.

Se i arpijoma l'istéss sircuit ch'i l'oma vist an figura 18 për ël teorema 'd Thevenin, i podoma
sostituìlo con un generator ëd corent e soa resistensa, coma as peul vëdde an figura 22.

A

B

R5

R4

R3

R2

R1

V0

I0

I2

I1

RNort

INort

A

B

Figura 22 - Teorema 'd Norton

I l'oma vist che la resistensa a contìnoa a esse calcolà ant l'istéssa manera, e donca a l'avrà l'istéss
valor, mentre la corent ëd curt-sircuit as peul deduve dal rapòrt ëd VThev   e RThev  ch'i l'oma già calcolà. Con
ij valor ch'i l'oma suponù ant ël sircuit as oten che INort  50 mA , mentre RNort  250 .

Coma për ël cas ëd prima, i suponoma sì d'avèj na rete qualonque dont i savoma mach che a l'é
fàita 'd generator e resistense, e 'd vorèjla modelé an costa manera.

I notoma ambelessì che l'istéss sircuit da j'istéssi doi pont a podrìa esse modelà con ël teorema 'd
Thevenin e con le misure ch'i l'oma vist prima. A-i é donca la possibilità ëd passé da l'un a l'àutr dij doi
modéj.

Se i podoma misuré la corent ëd curt-sircuit sensa danegé 'l sircuit midem, e con n'amperòmeter
che a peussa esse considerà ideal (resistensa motobin davzin a zero), antlora i podoma determiné për misura
diréta la corent dël generator INort.

Për la resistensa i dovoma fé quaicòs dël tipo 'd lòn ch'i l'oma fàit con ël model ëd Thevenin,
tnisend però present che se i giontoma na resistensa an paralél a n'àutra , la variassion ëd resistensa total a l'é
nen linear coma prima. I podoma antlora buté na resistensa variàbil an série a nòstr amperòmeter e aumentéla
fin-a a cand la corent misurà a dventa la metà dla corent INort   ch'i l'oma misurà prima. Sòn a veul dì che la
corent midema as divid an part uguaj fra RNort e la nòstra Rc ëd càrich, e donca che RNort  Rc .
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Se  sòn  a  l'é  nen  possìbil,  antlora  a  conven  fé  le  misure  che  a  pòrto  a  determiné  un  modél  ëd
Thevenin, e peui convertì sto modél ant un modél ëd Norton.

Për sta conversion i l'oma giusta che : ThevNort
Thev

Thev
Nort RR

R
VI ;

I podoma giusta verifiché che ij doi modèj ëd n'istéssa rete, as compòrto ant l'istéssa manera. Për fé
sòn is arferima a figura 23, andova i l'oma na rete motobin sempia , sò doi modéj ëd Thevenin e ëd Norton, e
i vëddoma  lòn ch'a càpita colegand da fòra, fra A e B, na resistensa ant ij doi cas. A l'é ciàir che se ij modéj a
arpresento tuti doi l'istessa rete, an sla resistensa a venta ch'i treuvo j'istéssi valor ëd tension (e donca 'dcò ëd
corent) e sòn nen mach an sij doi modej, ma 'dcò an sla rete real.

Rete real Thevenin Norton

A

B

A

B

A

B

Pila 1,5 V

Resistensa interna
R i = 0,5

10

10

Rete real Thevenin Norton

A

B

A

B

A

B

R 1

R 2

Figura 23 - Verifica dij teorema 'd Thevenin e Norton

Dàita la rete arportà an figura i comensoma a sostituìla con ël modél ëd Thevenin.se i vardoma cola

ch'a l'é la tension a veuid fra A e B i l'oma sùbit che a val V
RR

RVV
i

Thev 4286,1
1

1
0   (la resistensa

R2 a l'é nen përcorùa da corent e donca a pròvoca nen variassion). La resistensa che as peul misuré fra ij doi
pont A e B  curt-sircuitand ël generator ëd tension a l'é 'l paralél Ri //R1  che as treuva an série a R2 , donca:

4762,102
1

1 R
RR

RRR
i

i
Thev .

La resistensa calcolà sì dzora a val ëdcò për ël modél ëd Norton, e donca 4762,10NortR .
Për trové la corent ëd curt-sircuit i consideroma che colegand A con B is trovoma R1 e R2 an paralél, e la
corent ch'i sercoma a l'é cola che a passa an R2.  Sto paralél  (che a  val  5  ),  a  l'é  an serie  a  la  resistensa

interna Ri , e donca 'l generator ëd corent a fornìss la corent mA
R

RR
RR
V

I
i

7273,272
5,5
5,1

21

21

0
0 .

Costa a l'é nen la corent ch'i sercoma. Costa corent as divid an doe part uguaj an sle doe resistense uguaj R1 e

R2 e donca i l'avroma che mAII Nort 3636,136
2
0
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A coste tre forme dl'istéss sircuit i tacoma (sempe fra A e B ), na resistensa Rc da 5 . I voroma
vëdde che tension a-i é an sla resistensa ant ij tre cas.

1)  - Rete real : R2  Rc a  son an paralel  a R1,  ël  tut  an serie  a Ri .  La pila  a  vëddrà na resistensa

5,6
12

12
i

c

c
t R

RRR
RRRR . Ël generator a forniss na corent mA

R
VI

t
t 7692,2300 . Sta

corent a pròvoca an sla resistensa interna la cascà 'd tension VRIV iti 1154,0 . Ai cavion dla
resistensa R1  a-i é donca na tension VVVV iR 3846,101  e fra A e B  la tension a sarà dàita da la

partission ëd costa an sle doe resistense R2 e Rc : V
RR

RVV
c

c
RAB 4615,0

2
1

2)  - Thevenin :  La  tension  dël  generator  as  arpartìss  fra RThev e Rc e  donca  i  l'oma  :

V
RR

RVV
cThev

c
AB 4615,0

54762,10
54286,10

3)  - Norton :  La  corent  INort a  treuva  an  paralél  le  resistense  Rc e  RNort e a pròvoca na tension

V
RR

RRIV
cNort

cNort
NortAB 4615,0

Le lèj ëd Kirchhoff
I continuoma a parlé 'd coma as peul calcolé ij paràmeter d'un sircuit con generator a corent e/o

tension costante e con resistense, contut che sti argoment a sio pì davzin a l'Eletrotécnica che a la Fisica
Sperimental, pì che d'àutr përchè a servo a pijé la man a traté con le corent elétriche. Le lèj ëd Kirchhoff as
arferìsso sempe a na rete che për adéss i consideroma fàita da resistense e generator ëd tension. A esprimo 'l
prinsìpi dla conservassion dla cària e dl'energìa.

Lèj ëd Kirchhoff dle corent.
A dis che se na surfassa sarà a l'é traversà da un circuit elétrich, l'adission dle corent che a intro

(considerà con un segn) e che a seurto (considerà con segn contrari) a val zero, ant ògni moment. Se i
consideroma corent contìnue i lassoma sté la dipendensa dal temp. An pràtica a ven a taj consideré na
surfassa sarà antorna a un neu dël sircuit e antlora i podoma dì che l'adission dle corent che a intro ant ël neu
a l'é sempe istessa a l'adission dle corent che a seurto dal neu. Ant ël neu a-i é nen acumulassion (variassion)
ëd cària, che parèj as conserva.

Is arferima a figura 24, andova i l'oma evidensià 'l neu d'un sircuit.

+ +

I1

I4 I3

I2

Figura 24 - Lèj ëd Kirchhoff për le corent

An figura i podoma dì che I1  I2 I3 I4  0, vis-a-dì che I1  I2  I3  I4 . Cand un sircuit a conten
d'incògnite (ëd sòlit le corent e la tension su quàich resistensa) coste a son equassion che a servo për avèj
tante equassion quante a son j'incògnite, e donca arzòlve 'l problema.
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An general i podoma scrive, për ògni neu dël sircuit, 0
1

n

i
iI  andova n a l'é 'l numer ëd condutor

colegà al neu. Për corent contìnoe l'adission a l'é algébrica, e i vëddroma peui che për corent variàbij con ël
temp i l'avroma n'adission vetorial.

Lèj ëd Kirchhoff dle tension
Sta  lèj  a  corispond  al  prinsìpi  dla  conservassion  dl'energìa.  As  arferiss  a  un  sircuit  andova  a  l'é

possìbil individoé 'd përcors sarà, che donca, partend da un neu a torno al neu midem. A son përcors arlongh
na "maja" dla rete, che a comprend vàire neu. Fra ij vàire neu a-i son diferense 'd potensial, ma se 'l përcors a
l'é  sarà  as  fà  nen  travaj  total  a  félo  përcore  da  na  cària.  Sòn  a  veul  dì  che  adissionand  tute  le  diferense  'd
potensial an sij ram dla maja as treuva zero. Figura 25 a arpòrta n'esempi.

A

B C

D

E

F

R5

R4

R3

R2

R1

VX VYIc

IbIa

+ +

V1 V5

V2 V4

V3

Figura 25 - Lèj ëd Kirchhoff për le tension

Ant ël sircuit ëd figura as peulo individoé tre maje indipendente, che a son la ABCDA, la FECDF, e
la ABEFA .  La  lèj  ëd  Kirchhoff  as  àplica  a  tute  e  tre.  A  venta  serne  un  sens  ëd  përcorensa  dla  maja,  e  ij
potensiaj a saran positiv ò negativ a seconda ch'a sio ant ël vers ëd përcorensa ò an vers contrari.

Për la prima maja (ABCDA) i l'avroma VX V1 V2  V3  VX Ia (R1  R2)  Ic R3  0 .  An sto cas
a son ciàir ij vers dla corent, ma se a fussa nen parèj e i l'avèisso suponù un vers sbalià, a la fin i l'avrìo giusta
un segn contrari a col supòst, e donca l'arzultà a sarìa 'ncora giust.

Për la sconda maja (FECDF) i l'avrìo quaicòs ëd motobin smijant a la prima VY V5 V4  V3

 VX Ib (R5  R4 )  Ic R3  0 .
Për la tersa maja (ABEFA) anvece i l'avroma VX V1 V2  V4  V5  VY

An general i podoma scrive che për ògni maja a deuv esse verificà 0
i

iV , e sòn a përmëtt dë

scrive d'àutre equassion për arzolve 'l sircuit.

Misura 'd na resistensa
A sta mira i giontoma quaicòs an sle manere 'd misuré con precision ël valor ëd la resistensa d'un

resistor. Dàit un resistor con un valor ëd resistensa Rx nen conossù, për trové soa resistensa as peul dovré an
manera direta la definission midema dla resistensa, dovrand ël sircuit ëd figura 26 prima part. An costa
manera però a-i son vàire sors d'eror, che nen sempe a l'é fàcil valuté.
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A

V RX

RV

+
V

+
V

RX

G

RV

R2R1

1) 2)

x

y x y

Figura 26 - Misure 'd resistensa

Ant la prima part i l'oma un generator ëd tension V, na resistensa variàbil RV  che a l'ha, da na mira,
la fonsion ëd limité la corent (cand a ven-o misurà resistense cite), e da l'àutra 'd podèj serne le condission ëd
misura pì bon-e. Ël valor dla resistensa RX as treuva misurand con ël vòltmeter V  la tension an sla resistensa
e conl'amperòmeter A  la  corent  che  a-j  passa  andrinta.  Ël  prim  problema  a  l'é  che  se  la  conession  dël
vòltmeter a l'é com an figura (al pont x), an realità as misura la tension che a-i é an sla serie A  RX. e donca
a venta conòsse la resistensa dl'amperòmeter për fé le coression. Se anvece 'l vòltmeter a l'é colegà al pont y,
antlora la tension misurà an sla resistensa a l'é cola giusta, ma l'amperòmeter A a marca 'dcò la corent che a
passa ant ël vòltmeter, e donca a venta conòsse la resistensa interna dël vòltmeter  për podèj fé le coression.
A dventa peui bin amportanta la precision e la taradura dij doi strument.

La sconda part ëd figura a mostra un "pont ëd Wheatstone", A son quat resistense che imaginoma
butà a romb dont ij lat a son, ant l'órdin R1 ,  R2 ,  RX ,  RV. Le resistense R1 e R2 a son fisse e conossùe con
precision, la resistensa RV a l'é na resistensa variàbil ëd precision, con ël valor arportà an sla scala dla
manòpola ch'a la comanda. La resistensa RX a l'é nòstra resistensa an misura.

An 's na diagonal dël romb a l'é colegà na sors ëd tension V dont ël valor a l'é nen amportant për la
misura. An 's l'àutra diagonal (fra ij pont x e y) a l'é colegà në strument ciamà "Galvanòmeter " G , che a l'é
bon a misuré corent motobin cite, e che a dis ëdcò an che sens la corent a passa (i vëddroma pì tard com a
son fàit tuti sti strument). Ël resistor variàbil a peul esse sostituì da n'ansema 'd resistense 'd precision che a
peulo esse colegà an serie për trové 'l valor giust.

Se fra x e y a-i  é  nen  diferensa  'd  potensial,  ant  ël  galvanòmeter  a  passa  nen  corent,  e  'l
galvanòmeter  midem,  che  a  l'ha  na  scala  a  zero  sentral,  a  indica  giusta  zero.  A  sta  mira,  se R1 e R2 a  l'ha
l'istéss valor, antlora la resistensa RX an misura a l'ha l'istéss valor dla resistensa variàbil RV, che a peul esse
lesùa an sla manòpola 'd comand ò arcavà dal valor dla serie dle resistense campion che a son stàite colegà
an sël lat RV.

Da lòn ch'i l'oma vist prima an echilìbri, vis-a-dì con ij pont x e y a l'istéss potensial, a val sempe la

relassion
XV RR

R
RR

R

2

2

1

1  e donca a val ëdcò che
2

2

1

1
R

RR
R

RR XV  e svilupand ël calcol, i

l'oma che
1

2
121221 dì-a-vis

R
RRRRRRRRRRR V

XXv

I l'oma donca vist che 'l valor as treuva cand an sël galvanòmeter a passa nen corent. A basta donca
che 'l galvanòmeter a peussa arlevé corent motobin cite, sensa gnanca che as deubia misuré ste corent, dal
moment che a conta mach trové 'l zero dla corent midema.

La precision dla misura a dipend da con che precision as conòss ël valor dle resistense dovrà coma
R1 , R2 , RV , e la RX trovà a l'avrà na precision dl'istéss órdin ëd grandëssa. A venta peui conòsse la sensibilità
dël galvanòmeter e donca la pì cita corent che a peul esse arlevà, e 'ncora col ch'a l'é 'l pì cit R che as peul
avèj con nòstra RV  mentre i sercoma l'echilìbri.
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Da lòn ch'i l'oma dit a arzulta che se R1  R2 ,  antlora ël camp ëd misura dla resistensa RX a l'é 'l
camp ëd valor  che a  peulo esse pijàit  da RV. Se anvece R1 e R2 a son diferent, a l'echilìbri a val sempe la

relassion
1

2
R

RRR V
X , e i podoma sposté 'l càmp ëd misura dal camp dla resistensa RV. Se pr'esempi i

suponoma che 10001VR , se i butoma R2  1000 [ ]  e R1  100 [ ]  i  l'oma  un  camp ëd
misura che a và da RX  10 [ ] fin-a a RX  10'000 [ ].

Sì però a venta arcordé lòn ch'i l'oma dit an prinsìpi dle Nòte 'd Mecànica parland dla precision dle
misure e dël càlcol dj'eror. As peul vëdde fàcil che con resistense R1 e R2 tant diferente, la precision a cala
pitòst.

Valutassion dla precision
I suponoma che i dàit dla misura a sio: -
A) - Galvanòmeter che a arleva nen con sicurëssa corent  ch'a sio pì basse ëd 1 A e che a l'ha na

resistensa interna ëd 500 . (costi i-j pijoma për bon, sensa aprossimassion) -
B) - Tension d'alimentassion ëd 24  0,5 V (costa a intra nen an manera direta ant la misura, ma a

serv për valuté l'eror anlià a la sensibilità dël galvanòmeter). -
C) - Resistensa R1  100  0,1 . -
D) - Resistensa R2  1000  0,5 . -
E) - Resistensa RV  745,5  0,5 .

Se a-i fusso nen eror, ël valor dla resistensa RX a sarìa 7455
100

5,7451000

1

2
R

RRR V
X .

Se j'eror a fusso mach dàit da l'aprossimassion dle resistense i l'avrìo prima da calcolé l'eror dël
numerator dla frassion (composission dj'eror ant un prodòt) e peui j'eror dla frassion midema (composission
dj'eror ant na division). Se is arferìma a la tratassion dj'eror fàita a sò temp (Nòte 'd Mecànica - prima part), i
disoma che l'eror dël numerator a l'é N  R2 · RV + RV ·  R2  872,75  mentre 'l numerator dla frassion
a val N  745500.  Se  adéss  i  calcoloma  l'eror  an  sl'arzultà  final  (che  a  l'é  nòstr  RX) i trovoma che

1825,162
1

2
1

11

RR
NRRNRX . Coma eror përsentual i soma donca antorna a 0,22%, mentre

la precision dle resistense ch'i loma dovrà a l'é ant l'órdin ëd 0,05% .
Ma a venta ten-e cont che fra ij pont x e y, se la tension a l'é nen (an valor assolut) pì àuta che la

corent ëd 1 A  moltiplicà për la resistensa interna Ri dlë strument ëd 500 e donca a l'é nen pì àuta che
0,5 mV,  lë strument a dà nen indicassion ëd corent ch'a passa e che a peussa esse notà.

Se i suponoma che cand i varioma la resistensa RV i stago arduvendla përché 'l pont x a l'ha tension
pì àuta che y, e che is fërmo cand ël galvanòmeter a riva a indiché zero, contut che la tension an x a sia 'ncora
0,5 mV dzora a la tension an y (la corent a riva a 1 A) i l'avroma na RV an ecéss rispét al valor giust, ecéss
ch'i podoma valuté, sensa fé le còse con precision, ma con na bon-a aprossimassion, disend che ant ël branch

R1,  RV  a  pàssa  na  corent mA
R
VI 3855,28

5,845
24

. Con na corent pitòst àuta coma costa, na

variassion ëd tension ëd 0,5 mV a peul esse provocà da na variassion ëd resistensa che a l'é ant l'órdin ëd

0178,0
103855,28

105,0
3

3

I
VR ,  che  a  peul  esse  trascurà  rispét  a  l'incertëssa  dàita  da

l'aprossimassion dle resistense. A val donca nen la pen-a ten-e cont dla variabilità dla tension
d'alimentassion, che a anfluiss bin ëd meno.
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La fòrsa eletromotriss
I arpijoma adéss ij generator dont i l'oma parlà prima, për dëscrivije an manera pì precisa. An efét i

l'oma  vist  che  'l  camp  elétrich,  parèj  com i  l'oma  definilo,  a  l'é  conservativ.  Se  antlora  i  pijoma  un  sircuit
përcorù  da  corent,  e  donca  sarà,  com a  podrìja  esse  na  resistensa  colegà  a  un  generator,  se  i  calcoloma  la
sircuitassion ël camp E arlongh  sto  sircuit,  i  trovoma  che  costa  a  l'é  zero.  Donca  a  peul  nen  esse  'l  camp
elétrich che a produv ël travaj che a fà sircolé le càrie, dal moment che sto camp a fà un travaj nul. A venta
che ant ël sircuit a-i sio 'dcò 'd fòrse diferente, e 'd tipo nen conservativ, che a produvo 'l moviment dle càrie
drinta al generator. D'àutra part i pl'oma vist che l'espression J E a val për ij condutor omogéni, ma se a-i
é un generator, cost a antroduv na dësomogenità.

An efét, second costa espression, se a-i é densità 'd corent J ugual  a  zero,  qualonque  a  sia  la
condutività a venta che l' camp E  a  sia  'dcò chiel  a  zero.  An realità  sòn a  càpita  nen,  pr'esempi (i  na
parleroma peui) ant la zòna andova doi metaj diferent a son an contat. An fonsion dle struture atòmiche dij
doi metaj as produv un passagi d'eletron fra l'un e l'àutr e na fòrsa, nen conservativa, che as opon al
moviment dle càrie, contut ch'a sia prodovùsse un camp elétrich.

An general coste fòrse as produvo, pr'esempi, ant na pila, andova a ven-o da energìa chìmica, ant
na cela fotovoltàica, andova a ven-o da energìa luminosa, ant na dìnamo, andova a ven-o da energìa
mecànica e via fòrt parèj.

Për ten-e cont ëd coste fòrse nen conservative i antroduvoma 'l vetor Ei , che a l'ha l'unità 'd misura
'd na fòrsa për unità 'd cària, e donca l'unità 'd misura d'un camp elétrich, e i scrivoma la lej

iEEJ

Un cas  clàssich  che  a  ven  a  taj  për  vëdde  un  mecanism nen  conservativ  dë  sto  tipo  a  l'é  la  Pila
Daniel, fàita com a l'é ilustrà an figura 27.

Figura 27 - Pila Daniel

Un vas ëd material isolant a l'é separà an doe part da un setor poros. Ant na part as treuva na
solussion consentrà ël solfà d'aram CuSO4, mentre ant l'àutra part a-i é na solussion diluìa ëd solfò 'd zinch
ZnSO4.  Ël  setor  poros  a  lassa  passé  mach  jë  jon SO4

--. Ant ël solfà d'aram as treuva n'elétrodo d'aram
metàlich e ant ël solfà 'd zinch as treuva n'elétrodo ëd zinch metàlich.

Ant la solussion consentrà 'd solfà d'aram jë jon d'aram, dàita la fòrta consentrassion, jë jon d'aram
Cu++  a  tiro  a  depositésse  an  sl'elétrodo  d'aram e  a  nen  përmëtte  'l  passagi  contrari.  An  efét  la  tension  ëd
solussion a basta nen a compensé la pression djë jon. Ant la solussion diluìa ëd solfà 'd zinch a socéd la còsa
opòsta, e a-i saran jon Zn++ che a passo dal zinch a la solussion.

Sòn a pròvoca n'aument dle càrie positive an sl'elétrodo d'aram e na diminussion dle càrie positive
an sl'elétrodo ëd zinch. Peui as verìfica 'dcò che ant la solussion ëd CuSO4  as verìfica n'ecess ëd jon SO4

--,
mentre ant la solussion ZnSO4 as verìfica un difét ëd jon SO4

--.
La consegoensa 'd sòn a l'é che a-i é na migrassion ëd jon SO4

--, da la zona dl'aram a cola dël zinch,
che a tira a manten-e le doe solussion a l'istéss potensial, mentre l'eletrodo d'aram a dventa positiv e col ëd
zinh a dventa negativ. Sòn a càpita fin-a a na condission d'echilìbri, andova le doe solussion a son l'istéss
potensial, con na situassion CuCuSOZnSOZn VVVV

44
.

Cu Zn

CuSO4 ZnSO4

Setor  poros  ch’a fa passé mach jon SO4

- -



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

120

Se as colega con un condutor ël pòlo positiv dla pila con ël negativ, ël camp elétrich dàit da la
diferensa 'd potensial a pròvoca na corent da l'aram al zinch (dàita da j'eletron an sens contrari), mentre ant
l'eletrolita l'echilìbri a ven mantnù, con ël mecanism ch'i l'oma vist, da jë jon SO4

--,  trasportà dal camp Ei,
che a porto le càrie contra 'l camp estern E.

Ël travaj fàit dal camp intern (nen conservativ) a ven ciamà "fòrsa eletromotriss", e a corispond al
travaj fàit për sposté la cària unitària, andrinta a la pila, dal pòlo negativ al pòlo positiv. Se 'l sircuit estern a
l'é duvert, e donca a passa nen corent, i l'avroma che E Ei,  e  donca  la  forsa  eletromotriss  a  peul  esse
definìa coma 'l travaj për porté la cària unitària dal pòlo positiv a col negativ e donca la f.e.m. che a l'ha la
dimension d'un potensial, as peul definì coma la diferensa 'd potensial fra ij doi pòlo cand ël sircuit estern a
l'é duvert.

A sta mira i podoma 'dcò definì la fòrsa eletromotriss f.e.m. coma 'l travaj total fàit an 's na cària
positiva unitària che a përcor un përcors sarà che a passa drinta al generator da un pòlo a l'àutr e as sara da
fòra. Sto travaj a sarà:

... mefldE

ldEldEldE

ldEldEET

i

ii

ii

com i l'oma già vist, ël passagi 'd corent andrinta al generator a treuva sempe na resistensa, e donca
'l generator midem a peul esse arpresentà da un generator ideal ëd tension, con na tension dàita da la f.e.m., e
an série na resistensa dont i l'oma già vist na manera për stabiline 'l valor.
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ËL TRAVAJ E LA POTENSA

Is limitoma 'ncora a consideré lòn ch'a càpita an sircuit che a deuvro generator a tension costanta, e
i lassoma për dòp tut lòn ch'as arferiss a generator ed tension o corent variàbij.

I l'oma vist che cand na cària a l'é spostà ant un càmp elétrich ò a venta fé un travaj da fòra (se lë
spostament a corispond a n'aument dël potensial e donca dl'energìa potensial dla cària midema, opura a l'é 'l
càmp che a fà un travaj, cand la cària a passa da un potensial pì àut a un potensial pì bass.

Se la cària Q as ëspòsta da in potensial V1 a  un  potensial  pì  bass V2,  sta  cària  a  arsent  ëd  na
variassion d'energìa potensial dàita da:

21 VVQW

I l'oma vist che un generator qualonque a pròvoca, ant un sircuit sarà, un passagi 'd corent, e donca
un moviment ëd càrie (coma sempe i foma l'ipòtesi ëd càrie positive, ma i l'oma già dit che a càmbia gnente)
da un potensial pì àut a un potensial pì bass. Donca as rend disponìbil na certa quantità d'energìa che a peul
fé un travaj. An fonsion ëd lòn ch'as treuva fra ij doi potensiaj as peul produve travaj mecànich, travaj
chìmich e via fòrt.

Lej ëd Joule
Se fra ij doi potensiaj as treuva giusta un condutor ch a l'àbia na dàita resistensa, com a arzulta da

l'esperiensa, la resistensa as ëscàuda. e sta produssion ëd calor a l'é la manera 'd trasformassion dl'energìa
perdùa da la cària.

La quantità 'd cària che a passa ant la resistensa ant ël temp dt  a  l'é  dàita  da dq  I dt.   An sto
temp la variassion dl'energìa potensial a l'é donca

dtIVVdqVVdW 2121

Costa espression a ven ciamà Lèj ëd Joule. Se për ël condutor a val la lèj d'Ohm antlora,  se R a l'é
'l valor dla resistensa an costion, sta lèj a peul esse scrivùa:

dt
R
VVdWdtIRdW

2
212 opura

I l'oma vist che la corent a l'é definìa coma la cària che a traversa na session d'un condutor ant un
second. I arcordoma che 'l travaj fàit ant un second da na qualonque entità as dis "potensa" ëd cola entità. La
potensa a ven misurà an Watt [ W ].

Se la corent a l'é stassionaria, antlora l'energìa dissipà ant un temp t a l'é giusta tIVVW 21

e la potensa P  che as ësvilupa ant ël condutor (resistensa) a sarà

IVVP 21

e sòn a l'é sempe vèra. Se peui për ël condutor a val la lèj d'Ohm antlora i l'oma 'dcò:

R
VVdWIRdW

2
212 opura

J'unità 'd misura
I l'oma dit che l'unità 'd misura dla potensa elétrica a l'é 'l Watt che indicoma con ël sìmbol [W]. I

podoma dì che 1 Watt a l'é la potensa svilupà da un generator che a fà passé un Ampere fra na diferensa 'd
potensial d'un Vòlt, donca ch'a fà passé na cària d'un Coulomb al second travers ël sàut ëd potensial d'un Vòlt.
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Se i vardoma l'unità 'd misura dla tension i l'oma che
Coulomb

JouleVolt  e da sì i arcavoma che a-i

và un travaj d'un Joule për porté la cària d'un Coulomb a un potensial un Vòlt pì àut. Ël Joule a l'é l'istéss
definì an mecànica : J = N ·  m,  e  parèj  ëdcò 'l Watt a l'é l'itess definì an mecànica, giusta arcordand che i

l'oma definì
Second

CoulombAmpereSecondAmpereCoulomb doncae .  An  efét  i  l'oma  che

Watt
Second
Joule

Second
Coulomb

Coulomb
JouleAmpereVolt

Potensa ùtil e potensa përdùa
I suponoma 'avèj un sempi sircuit coma col ëd figura 28, andova un generator real ëd tension, con

na tension (f.e.m.) dàita da V0  V1  V2, e na resistensa interna Ri , a fà passé corent ant na resistensa R .

V0
+

Ri

R

I

I

Vri

VR Potensa
ùtil

Potensa
përdùa

Figura 28 - Potensa elétrica

Ël travaj fàit dal generator a ven assurbì da le resistense, che a lo trasformo an calor. Sto efét a l'é
stàit  osservà  la  prima  vira  da  Joule  e  a  l'ha  pijà  sò  nòm.  Ant  ël  disegn  ëd  figura  i  l'oma  arpresentà  un
generator  con f.e.m. V0  e con soa resistensa interna Ri colegà a na resistensa R  esterna, e i suponoma che
'l calor generà da costa  resistensa a sia nòstr travaj ùtil (an eletrònica an particolar, anvece, quasi sempe 'l
calor generà a l'é n'inconvenient, ma sòn i lo vëddroma peui).

La potensa total an geugh a sarà dàita da Pt  V0  I ,  che a ven furnìa dal generator e che a ven an
total dissipà për efét Joule. I podoma 'dcò scrivla coma: Pt  I2 (Ri + R), ma dal moment che i conossoma
'ncor nen la corent I, tant a val scrivla ant la forma:

RR
V

P
i

t

2
0

La potensa PR  dissipà an sla resistensa R  a l'é dàita da 2

2
02

RR
VRIRP

i
R  mentre cola Pi

dissipà drinta al generator a l'é dàita da 2

2
02

RR
VRIRP

i

i
ii  e as vëdd sùbit, natural, che Pt  PR + Pi .

Se  i  provoma  a  consideré  la  resistensa R coma variàbil e i sercoma la condission për trasferì la
màssima potensa, i podoma derivé l'espression ëd PR për trové 'l pont ëd màssim. As treuva:

3

2
0

4

2
0

22
0 2

RR
RRV

RR
RRRVRRV

dR
dP

i

i

i

iiR
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Se i ugualioma costa espression a zero i otnoma che a venta ch'a sia Ri  R  0 e donca Ri  R. A
venta fé atension, macassìa, ëd nen confonde la màssima potensa trasferìa con ël màssim rendiment an
termo d'energìa utilisà.

La produssion dël calor
Adéss i vardoma coma as produv ël calor an qualonque condutor. I l'oma vist che j'eletron ëd

condussion, a rason dla fòrsa che 'l camp elétrich a-j aplica, a ven-o acelerà, e donca a pijo d'energìa cinética.
I  l'oma però 'dcò suponù che coma média la  velocità  dë spostament  util  a  la  corent  a  sia  costanta,  e  sòn a
supon che tuta  l'energìa  cinética che a  pijo j'eletron,  a  rason ëd costa  acelerassion,  a  sia  cedùa a  jë  jon dël
retìcol. Costi urt a produvo n'aument dël moviment d'agitassion tèrmica dj'àtom dël retìcol, e donca n'aument
dla temperatura dël condutor.

I consideroma n'element dv dël volum dël condutor, che a conten-a N eletron lìber për unità 'd
volum I consideroma che uD  a sia la velocità média ëd deriva dj'eletron e   ël temp medi fra na colision e
l'àutra për n'eletron.

I consideroma che ant l'unità 'd temp, ant ël volum dv a càpito
dvN

 colision.  Ël  camp E ant  ël

condutor, su ògni eletron a fà, fra na colision e l'àutra, un travaj che a l'è dàit da la fòrsa Ee  (con e caria
dl'eletron) moltiplicà lë spostament uD t, vis-a-dì E e uD t.

Ant l'unità 'd temp, ant ël volum dv, a sarà dissipà n'energìa dP dàita da

dvEdvE
m
eNueEdvNdP D

22
2

e sòn as oten se i tnima cont dle espression ch'i l'oma trovà për uD e për . (vardé la sconda part).
Se antlora nòstr condutor a l'é un fil longh l e con session S, ël dv ëd prima a dventa 'l volum l  S,

e se i aplicoma na diferensa 'd potensial ëd V0  la potensa (energìa ant l'unità 'd temp) dissipà an total a sarà
dàita da:

IV
R

V
V

l
SSl

l
V

SlEP 0

2
02

02

2
02

Costa a l'é l'energìa mecànica ant l'unità 'd temp che j'eletron a cedo ant j'antruch, e donca l'energìa
che ant l'unità 'd temp as trasforma an calor.

Misùra dël calor

A
V Termòmeter

Calorìmeter

Vòltmeter

Amperòmeter

Generator

Interutor

R

Figura 29 - Misura dël calor prodòt da na resistensa
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I l'oma vist che la potensa an Watt as traduv an calor prodovù ant un second e donca, a sta mira, a
ven da pensé a l'echivalent mecànich (ò elétrich) dla Calorìa. An efét a l'é pitòst fàcil fé n'esperiment che a
pòrta a stabilì la corispondensa fra 'l calor prodòt da la resistensa e 'l travaj elétrich , che i podoma ciamé
"Energìa elétrica" Ee consumà da la resistensa, che a arzulta ugual a la potensa për ël temp che sta potensa a
l'é stàita consumà. An figura 29  i arportoma st'esperiment.

Un generator a fà passé na corent I , misurà da n'Amperòmeter, ant na resistensa R che as treuva
(bin isolà da na mira elétrica) andrinta a un calorìmeter che a conten na massa d'aqua conossùa (natural che
as conòss ëdcò l'echivalent an aqua dël calorìmeter). La tension VR an  sla  resistensa  a  l'é  misurà  da  un
Vòltmeter.  As misura con ël Termòmeter la temperatura 0  dl'aqua.  A l'istant t  0 as sara  l'interutor, e as
ten sarà për un temp stabilì, disoma fin-a a t  50 sec. coma n'esempi. As duverta l'interutor e as ëspéta che
la temperatura as ëstabilisa. A sta mira la neuva temperatura a sarà 1.

Tnisend cont che la capacità tèrmica dl'aqua a val 1, la massa d'aqua Ma (che a comprend l'aqua
efetìva e l'echivalent dl'efét dël calorìmeter)  moltiplicà për la diferensa dle doe temperature 1 0 , an
dà 'l calor Q che 'l sistema a l'ha pijàit, e sto calor a corispond al travaj elétrich che a val Ee VR · I · t  .

A val la relassion:

tIV
jj

MQ Ra
11

01

I l'avrìo 'dcò podù mach misuré la corent, conossend ël valor dla resistensa R, ma a venta ten-e cont
che cambiand la temperatura la resistività a càmbia e donca a càmbia 'dcò la resistensa. A l'é ciàir che se la
variassion ëd temperatura a l'é cita, ëdcò costa variassion a l'é cita.

An costa espression j a l'é l'echivalent mecànich dla calorìa, che a peul esse calcolà con ij dàit
sperimentaj che i l'oma otnu. As oten che :

cal
Jj 186.4


