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Presentassion e avertense për la letura

Costa a peul esse considerà na gionta a le Nòte 'd Fìsica Sperimental ch'i l'oma vist fin-a sì, e a trata dij
prinsìpi dla Radoeletrònica, a parte dai sircuit a vàlvole termojòniche. Costi a son ij prim sircuit ch'i l'hai studià  a
l'istituto Avogadro (a l'era 'l 1960, ma a l'era già da dontrè ani che i pastissava con mie prime radio "a reassion"),
e a j'ero còse apassionante. Peui, an mè travaj i son rivà fin-a a progeté dispositiv eletònich compléss a motobin
larga scala d'integrassion (VLSI), ma a l'é stame sempe un pòch ëd nostalgìa për le valvole e për ij prim transistor.
I l'hai però scuvrì che le valvole termojòniche a l'han ancora d'estimator che a san coma dovréje. Dal moment
peui che an pràtica as fàbrico pi nen, cole che a-i son ancora e che a fonsion-o a dvento sempe pì pressiose.

I l'oma ciamà costa session "Radioeletrònica 1" përché an costa prima session i voroma gieughe a fé
arvive l'eletrònica, motobin anteressanta, dle valvole termojòniche, che a dan macassìa la manera dë studié 'd
fenòmeno anteressant e sempe bon, e le base dla trasmission e ricession dj'onde radio.

I parleroma peui, an session che a vniran dòp, ëd transistor, ëd sircuit integrà, ëd lògica eletrònica, e via
fòrt anans fin-a a cand is ëstofieroma nen.

Parèj  coma  për  le  Nòte  'd  Fìsica  Sperimental,  ëdcò  coste  nòte  a  venta  che  a  sio  considerà  coma
material diletantistich, contut che, com ël rest dë sto travaj, i l'àbia sercà 'd féje bin.

An efét  ste  nòte  a  son sempe socià  al  pòst  “web” (an italian a-j  diso “sito”)  amatorial,  e  pròpi  mach
amatorial http/digilander.libero.it/dotor43  ëd l’autor (vis-a-di: mi).

A l'é ciàir che coste nòte as arferìsso an abondansa a la session sinch, andova i l'oma parlà d' Eletricità,
ëd Magnerism e d' Ónde Eletromagnétiche, e a dan për scontà che as trata ëd na part conossùa.
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TÀULA GENERAL DLE PART

Part 1: Generator e strument. - I foma n'arciam an sij generator ëd tension e corent contìnua, e sì i parloma ëd
pile, acumulator. Për lòn ch'a rësguàrda la corent alternà i pijoma për bon che nòstra sors a sia la prèisa 'd corent ëd cà. I
vardoma la trasformassion ëd costa corent, suponend che a sia conossù lòn ch'i l'oma dit ant la part ses dla session sinch
ëd coste nòte. I ilustroma peui n'alimentator a vàlvola che a pòrta la tension alternà a tension contìnua, che a sarà studià
an manera pì compléta  pì anans. Peui i parloma dë strument ëd misura për tension, corent, potensa e fàse, arferendse a
coj ëstrument che a dòvro nen component ativ (vis-a-dì nen eletrònich).I parloma peui ëd misure ëd fòrse eletromotriss.
Part 2: Arciam an sij component passiv. - I comensoma a dé n'uciada ai component, coma Resistense,
Condensator, Indutanse, che a son dovrà ant un qualonque sircuit eletrònich, e an particolar coi dovrà ant la
Radiotécnica. Vardand le lèj ch'a goerno sò fonsionament, i arpetroma vàire còse già tratà ant la part ch'a fa sinch dle
Nòte 'd Fìsica Sperimental, contut che ambelessì an anteressa 'd pì la mira técnica, e donca la manera 'd trové còs a serv
për arzòlve ij problema, e 'd calcolé ij valor che a deuvo avèj ij component. I studioma quàich sircuit con sti component.
Dal moment che i  vardoma 'dcò le manere për misuré ël  valor dë sti  component, i  trateroma 'dcò un pòch coma valuté
j'eror ëd misura.
Part 3: Sircuit ossilant e mutua indussion. - I continuoma a parlé 'd Resistense, Condensator, Indutanse, che
sì i vëddoma combinà ant ij sircuit ossilant, che a l'han n'importansa a part an Radiotécnica. I vardoma tute soe
caraterìstiche prima për ij  sircuit an série e peui për ij  sircuit an paralél.  I vardoma vàire tipo 'd fìltro. A sta mira i
vardoma la mutua indutansa e ij sircuit cobià, ij trasformator ëd filtro dla media frequensa. I acenoma a l'adatament
d'impedense.
Part 4: - Valvole termojòniche 1 - Dìodo. - I passoma adéss a vardé j'element ativ dël sircuit, e i partoma da le
veje valvole termojòniche, che a son dventà 'd rarità, ma che a l'han ëd bon estimator che a j'apresso e a san ancora
dovréje. Ant ògni manera lë studi dij sircuit con le vàlvole a mostra a studiè tuti ij sircuit. Vàire còse a seviran ëdcò për
d'àutr. Dòp avèj vist l'efét termojònich i comensoma a vardé ij dìodo, prima coj a veuid, e peui coj a gas..
Part 5: - Valvole termojòniche 2 - Trìodo. I parloma prima dël trìodo a veuid, ëd coma a son arlevà soe
caraterìstiche anòdiche , mùtue e 'd contròl. I vardoma la solussion gràfica dij sircuit che a dòvro ij trìodo, con ël metod dla
reta 'd càrich an sle caraterìstiche anòdiche. Peui i vëddoma ij paràmeter diferensiaj e la manera dël sircuit diferensial për
arzòlve ij probléma. I doma peui na giustificassion analìtica  dij métod dovrà. I passoma peui a studié 'l trìodo a gas, soe
caraterìstiche e un pàira 'd soe aplicassion.
Part 6: - Valvole termojòniche - A pì che tre elétrodo. I comensoma a vardé 'l tétrodo. I partoma da le
caraterìstiche stàtiche e peui i vardoma la reta 'd càrich e ij parameter dinàmich con ël sircuit diferensial. Peui i passoma
al pèntodo, che i vardoma ant l'istéssa manera. I foma n'acénn al tétrodo a fass e peui i passoma a vardé le vàlvole
compòste (comprèise le tentagrìja) e si doma na prima uciada a la conversion ëd frequensa, lassand për dòp d'andé ant
l'ancreus. I vardoma le vàlvola rivelatriss e amplificatriss, ma sempe da la mira dla vàlvola, lassand ij sircuit për dòp. I
finima parland ëd tubo a ragg catòdich.
Part 7: - Amplificator a vàlvole 1. La prima aplicassion dle vàlvole ch'i mostroma a l'é cola dl'amplificassion. I
partoma con l'amplificassion a bassa frequensa, vis-a-dì a frequense comprèise fra ij 10 e ij 25000 Hz, e ambelessì i
vardoma d'oten-e l'amplificassion la pì uniforma possìbil për la banda la pì larga possìbil. I parloma prima an general an
sl'amplificassion e peui i vardoma ampréssa quàich sors ëd segnaj a bassa frequensa da amplifiché (e un segnal a radio-
frequensa). I parloma ëd decibel e ëd distorsion, e peui i passoma a vardé j'amplificator an tension e ij relativ sircuit
diferensiaj, e la manera ëd cobié jë stadi fra 'd lor. I parloma dle diferente configurassion dle vàlvole coma amplificatriss an
tension, e peui i passoma a vardé l'amplificassion ëd potensa. An cost'ùltim contést i parloma djë stadi contra-fase, an
classe A, an classe AB e an classe B (la classe C i la lassoma për l'amplificassion seletiva che i vardoma ant la part eut).
Dòp sòn i tratoma dla contra-reassion, e i arpijoma l'inseguitor catòdich dont i l'oma già acenà prima. A la fin i foma
quàich esempi ëd contra-reassion aplicà an pràtica
Part 8: - Amplificator a vàlvole 2 - Ossilator. An costa part i parloma prima dl'amplificassion seletiva, che 'd
sòlit as arferiss a le frequense radio. I comensoma a parlé d'amplificassion ëd tension, ëd seletività e larghëssa 'd banda, ëd
contròl automàtich ëd sensibilità. Peuj i passoma a consideré l'amplificassion ëd potensa, che a l'é pì che tut an classe C. I
vardoma 'dcò l'amplificassion an classe B necessària për le radio-frequense modulà an ampiëssa. Dòp i passoma a vardé
j'ossilator. I comensoma con considerassion e caraterìstiche generaj dj'ossilator, peu i vardoma coj sinusoidai për bassa
frequensa (generator ëd nòta) a resistense e capacità, e peui i passoma a jossilator për àuta frequensa, sempe sinusoidaj (ij
tipo Meissner, Hartley, Colpitt, Armstrong e jossilator a quars, për peui fé n'acénn a jossilator nen sinusoidaj
(multivibrator), che però a saran vist mej ant la session dedicà a l'eletrònica nen për radio. A la fin i vardoma , giusta
ampréssa, la neutralisassion dj'amplificator.
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Part un - Generator e strument ëd misura
I  foma n'arciam an sij  generator  ëd tension e  corent  contìnua,  e  sì  i  parloma ëd pile,  acumulator.  Për  lòn ch'a
rësguàrda  la  corent  alternà  i  pijoma  për  bon  che  nòstra  sors  a  sia  la  prèisa  'd  corent  ëd  cà.  I  vardoma  la
trasformassion ëd costa corent, suponend che a sia conossù lòn ch'i l'oma dit ant la part ses dla session sinch ëd
coste nòte. I ilustroma peui n'alimentator a vàlvola che a pòrta la tension alternà a tension contìnua, che a sarà
studià an manera pì compléta  pì anans. Peui i parloma dë strument ëd misura për tension, corent, potensa e fàse,
arferendse a coj ëstrument che a dòvro nen component ativ (vis-a-dì nen eletrònich).I parloma peui ëd misure ëd
fòrse eletromotriss.
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GENERATOR ËD TENSION E CORENT CONTÌNUA
Sta  part  a  arpét  an quàich manera  e  a  ìntegra  'dcò la  part  3  dla  session 5 ëd coste  nòte.  I  doma për

scontà che a sia ciàir còs a l'é la tension e còs a l'é la corent. Se a fussa nen parèj as peul andé a vëdde la session
sinch, an general, dle Nòte 'd Fìsica Sperimental. I consideroma 'dcò che as conòsso ij teorema ëd Thevenin,
Norton, Kirchhoff.

I savoma che, second la lèj d'Ohm, un condutor che a l'abia na diferensa 'd potensial ai sò cavion a l'é
përcorù  da  corent.  La  diferensa  'd  potensial  che  as  treuva  ai  cavion  dël  condutor  a  produv  an  cost  un  camp
elétrich E e i l'oma vist che a val la relassion J E, andova  a l'é la condutività elétrica e J la densità 'd corent.

Se  donca  i  pijoma  un  condutor  e  i  lo  colegoma  ai  doi  terminaj  d'  un  generator  che  an  dà  na  dàita
diferensa 'd potensial V, i l'avroma passagi ëd corent.

Ma 'l càmp elétrich a l'é conservativ, e se i pijoma soa sircuitassion an 's na lìnia sarà travers ël condutor
e 'l generator, costa a val zero e donca a peul nen esse 'l camp elétrich che a fà 'l travaj ëd fé circolé le càrie, ma a
venta che a-i sio fòrse diferente nen conservative che a buto le càrie an moviment.

D'àutra part a venta noté che l'espression J E  a val për un condutor omogéni e donca nen an 's
na lìnia che a includa un generator. A val gnanca ant le face a contat ëd doi condutor diferent.

Livél ëd Fermi
I  l’oma già  vist,  a  la  bon-a,   ant  la  part  7  dla  session 5 la  strutura  atòmica e  molecolar  dla  matéria,  e

coma a sucéd che ant un metal as formo doe bande ‘d livéj energétich, l’un-a ëd valensa e l’àutra ‘d condussion,
dont ij livéj a son, an part, mës-cià. A la temperatura assoluta ëd zero gre Kelvin, j’eletron a òcupo ij livéj pì bass
possìbij  mentre,  cand  la  tmperatura  a  chërs,  a  arsèivo  d’energìa  a  basta  për  passé  su  livéj  pì  àut  dla  banda  ‘d
condussion (andova a son an pràtica lìber), second la statìstica ëd Fermi-Dirac, e a na dàita temperatura, a-i sarà
un livél che a l’ha ël 50% ëd probabilità d’esse ocupà da n’eletron. I l’oma ciamà sto livel “livél ëd Fermi “.

I tornroma méj su sto soget pì anans, parland ëd semicondutor, e  peui an Fìsica Quantìstica.
Ambelessì,  sensa  andé  tròp  ant  l’ancreus,  i  disoma  che  ògni  sostansa,  e  an  particolar  ògni  metal,  a  na  dàita
temperatura  a  l’ha  un  sò  particolar  livél  ëd  Fermi,  che  a  dipend  da  la  particolar  strutura  atòmica  ,  da  soa
cristalisassion, e via fòrt.

Metaj diferent a contat
I arpijoma la relassion J E .  An  efét,  second  costa  relassion,  la  corent  a  passa  nen  se  'l  camp

elétrich a l'é zero, mentre un camp diferent da zero a produv sempe na corent. Ant ël cas ëd doe surfasse ëd
metaj diferent a contat che i-j disoma A e B, se ij doi a l'han livéj ëd Fermi diferent, e i suponoma che A a l'àbia
livél con energìa pì àuta che B, a-i saran d'eletron ëd A che a passo ant ël còrp B përchè sì a-i son livéj lìber a
energìa pì bassa opura, se i voroma, ij livéj a l’istéssa energìa a l’han na pì bassa densità d’ocupassion. Parèj, però,
ël còrp A a dventa carià positiv e 'l  còrp B negativ, fin-a a cand as produv un camp elétrich che as opon a sto
passagi, e donca a l'é pròpi la presensa dë sto camp che a fërma la corent. La fòrsa nen conservativa, an sto cas, a
l'é dàita da la diferensa dij livej ëd Fermi e, an echilìbri, la fòrsa eletrostàtica a l'é ugual e contraria a sta fòrsa nen
conservativa.

I podoma arpresenté sta situassion antroduvend un vetor Ei , che a l'ha le dimension ëd na fòrsa për
unità 'd cària (donca d'un camp elétrich) e scrive J  (E  + Ei ).

A l’è ciàir che mach an costa manera as peul nen oten-e un generator, dal moment che se i voréisso
utilisé  la  diferensa  ‘d  potensial  che  as  ëstabiliss  fra  ij  doi  metaj,  i  dovrìo  coleghéje  con  quàich  condutor  che  a
sarèissa ‘l sircuit, e i produvrìo d’àutre cobie ‘d metaj con potensiaj che an anulrìo fra ‘d lor.

Metal ant na solussion
I consideroma adéss, coma esempi significativ, còs a suced a na piastra d'aram pocià ant na solussion

diluìa ëd solfà d'aram CuSO4 .  La tension ëd solussion dl'aram dla piastra a l'é nen compensà da la pression djë
jon Cu++ dla  solussion,  e  donca  an  sla  piastra  a-i  son  ëd  fòrse  che  a  tiro  a  porté  jon Cu++ da  la  piastra  a  la
solussion.  A-i  son donca 'd  càrie  positive  che a  passo da la  piastra  a  la  solussion.  L'aram a dventa  negativ  e  la
solussion positiva. An echilìbri a-i sarà un camp E  che a compensa 'l camp Ei  che a tira a porté jë jon d'aram
an solussion.
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Sto camp Ei a l'é  diferent  da zero mach ant  un seul  cit  fra  aram e solussion,  an manera  che as  peul
parlé d'un sàut ëd potensial  V21  fra metal e solussion. I l'avroma:

1

2

2

1
21 ldEldEV i

Se la solussion, anvece che diluìa, a l'é concentrà, antlora a càpita 'l contrari, e jë jon Cu++ dla solussion
a tiro a depositésse an sla piastra. Costa as cària positiva e la solussion a dventa negativa. As peul arpete 'l discors
ëd prima për ël potensial che as ëstabiliss.

Generalità an sle pile
Ël discors ch'i l'oma fàit sì dzora an antroduv a un tipo 'd generator motobin spantià e dovrà, che a l'é

la pila, an tute soe version, tant ch'a sia reversìbil (antendoma arcariàbil an pràtica) opura nò. I ciamoma
"acumulator "  na  pila  che  a  peul  esse  arcarià.  I  comensroma  a  parlé  'd  pile  che  a  peulo  nen  esse  arcarià.  Ma
prima i foma un discors pì an general.

La  pila  (dël  tipo  che  an  anteréssa  ambelessì)  a  l'é  un  dispositiv  che  a  trasforma  an  energìa  elétrica
l'energìa lìbera ëd na reassion chìmica. A l'é sempe fàita da doi "semielement" cobià fra 'd lor. Ògni element a l'é
fàit da un elétrodo che a l'é fongà ant n'eletrolita. Dàita la diferenta natura dij doi element a contat, fra ij doi as
ëstabilìss na diferensa 'd potensial che a dipend da j'element midem e da la concentrassion dl'etetrolìta. A-i é na
reassion dë scambi fra elétrodo e eletrolìta con jon che a passo an sl'elétrod caturand eletron e atom dl'eletrod
che as joniso liberand eletron. An nòstr cas na reassion a l'é pì favorìa che l'àutra, e donca a contìnua fin-a a cand
ël potensial che as ëstabiliss a la fërma (an realità as estabiliss n'echilìbri dinàmich andova tanti eletron a ven-o
liberà quanti a na ven-o caturà). Se as buto a contat j'eletrolìta dij doi semielement, an manera che a peussa capité
un traspòrt ëd jon sensa che ij doi element as mës-cio sùbit fra 'd lor, fra ij doi elétrod as ëstabilìss na diferensa 'd
potensial, adission dij potensiaj fra eletrodo e eletrolìta dij doi semielement.

Se peui as colego ij doi eletrod con un condutor, an manera che l'eletrod con eletron an ecéss a peul
mandé  costi  vers  l'àutr,  a  càpita  che  n'elétrodo  a  céd  àtom a  l'eletrolita,  che  as  trasformo  an  jon  lassand  lìber
d'eletron, e costa a l'é na reassion d'ossidassion, mentre l'àutr elétrod a catura 'd jon, che a dvento d'àtom
utilisand j'eletron lìber che a rivo dal colegament, e costa a l'é na reassion ëd ridussion.

L'elètrodo che a cheuj j'eletron dla reassion d'ossidassion a ven dit "anod"  e  a  l'é  'l  pòlo  negativ,
mentre l'àutr a l'é dit "càtod" e a l'é 'l pòlo positiv (a l'é da noté che la situassion a l'é al contrari rispét a lòn che a
càpita ant na céla eletrolìtica, andova 'l catod a l'é 'l pòlo negativ a l'anod col positiv).

Se i ciamoma R l'element a bass livel d'ossidassion che a peul ossidésse an O, e ciamoma O l'element
ossidà che a peul arduvse an R, ant ognidun dij semielement i l'avroma :

tsemielemenscondtsemielemenprim 2211 ; RbenObenOaRa

andova a, a', b, b'  a son ij coeficent stechiométrich e n  a l'é 'l nùmer d'eletron trasferì.
I  voroma  nen  intré  ant  ij  càlcoj  che  a  pòrto  a  stabilì  'l  potensial  dla  pila.  I  disoma  mach  che  ant  la

variassion d'energìa lìbera (vardé eletrochìmica) socià al procéss d'òssid-ridussion dëscrivù a-i é col camp intern
nen conservativ che a pròvoca 'l passagi dle càrie interne a la pila. Pì anans i diroma 'ncora quaicòs su sti procéss.

La pila 'd Vòlta
Costa a l'é la prima pila realisà. Costruìa ant ël 1799 a l'é stàita presentà prima ant ël 1800 da Sandro

Vòlta a Londra e ant ël 1801 a Paris. A l'é fàita giusta da na "pila" ëd dischet ëd zinch e d'aram separà da un
dischèt  ëd  fèlter  ò  cartlon,  ambibì  d'àcid  solfòrich  an  solussion  aquosa,  Ògni  cobia  'd  dischèt  con  sò  fèlter  a
forma na cela dla pila, e ste cele un-a an sl'àutra a arzulto colegà an série, an manera d'adissioné tute le diferense
'd potensial. An figura 1 i arpresentoma sta pila.
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morset +

morset -

aram

zinch
fèlter con solussion d'àcid

cela

Figura 1 - Pila 'd Vòlta

Ël zinch a tira a mandé an solussion jon positiv ëd metal, e parèj as caria d'eletron lìber. A sto elétrodo
as produv la reassion : Zn  Zn2+ + 2 e . Sto procéss a l'é socià a na diferensa 'd potensial fra metal e eletrolìta
ëd 0,76 V.

An sl'aram, anvece a passo an solussion j'eletron che a rivo dal sircuit estern e as forma idrògeno dai
jon  ëd  l'àcid.  Costa  reassion  a  l'é  nen  socià  a  gnun-e  diferense  'd  potensial.  An  total  la  pila  a  l'ha  donca  na
diferensa 'd potensial ëd 0,76 V për ògni cela.

La pila Daniell
Cost a l'é n'esempi ëd generator pitòst clàssich, che i arpresentoma an figura 2. A-i é n'elétrod d'aram

pocià ant na solussion concentrà ëd CuSO4  e n'elétrod ëd zinch pocià ant na solussion diluìa ëd ZnSO4.  Le doe
solussion a son separà da un setor poros che a lassa passé mach jë jon SO4 .

Për lòn ch'i l'oma vist sì dzora, a-i saran jon d'aram che a tiro a depositésse an sl'elétrod d'aram, che a
dventa  parèj  positiv,  mentre  a-i  saran  jon  ëd  zinch  che  da  l'elétrod  a  passo  ant  la  solussion,  lassand  l'elétrod
negativ. Ant la solussion ëd CuSO4 a-i sarà n'ecéss ëd jon SO4 , mentre ant la solussion ëd ZnSO4  a-i na sarà un
difét. Sti jon a migro da la solussion d'aram a cola ëd zinch, për manten-e le solussion a l'istéss potensial.

A l'echilìbri a sarà vàlida la relassion dij potensiaj: VZn  VZnSO4  VCuSO4  VCu .

consentrà diluì
CuSO4 ZnSO4

  Cu          Zn
setor poros

Figura 2 - Pila Daniell

L'eletrod d'aram a pija donca na tension pì àuta ëd cola pijà da l'elétrod ëd zinch. Se as colego ij doi
elétrod  con  un  condutor,  as  produv  na  corent  da  l'aram  al  zinch,  dàita  da  j'eletron  che  as  ëspòsto  an  sens
contrari. Ant la pila la corent a và an sens contrari, mantnùa dai jon SO4 .  Ël travaj a l'é fàit dal camp Ei  che a
spòsta le càrie SO4  contra 'l càmp E.  A  l'é  ciàir  che  l'aram dla  solussion  a  cala  e  le  concentrassion  a  tiro  a
echilibrésse, e a na dàita mira a finiss la migrassion dl'aram an sl'elétrod, parèj coma cola dël zinch al contrari. An
coste condission la pila a l'é "dëscarià".

La pila Leclanché
A l'é la pila la pì comun-a, che a ven ciamà "pila a sech " përchè l'eletrolita, che a l'é na solussion an

aqua 'd clorur d'amònio, a l'é arduvùa a geladin-a. Ël càtod a l'é fàit da na bachëtta 'd carbon circondà da
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carbon
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Figura 3 - Pila Leclanché

na  mës-cia  ùmida  'd  biòssid  ëd  manganèis  e  grafite,  l'ànod  negativ  a  l'é  fàit  da  l'anvlup  ëd  zinch.  Sta  pila,
arpresentà an figura 3, a ven ëdcò ciamà "pila a zinch e carbon", contut che 'l carbon a intra nen ant la reassion che
a peul schematisé 'l fonsionament (contut che cost a sia, an realità, pitòst pì complica).

Le reassion che a peulo esse pijà coma caraterìstiche dla pila a son, a l'ànod : eZnZn 22  e al

càtod : )(2222 324 OHMnONHeMnONH .

La tension dàita a veuid da costa pila a l'é ëd 1,55 V. Com i l'oma dit, ël carbònio dl'elétrodo 'd carbon
a  intra  nen  ant  la  reassion,  e  a  serv  a  arporté  j'eletron  al  radical  amònio  e  a  l'òssid  ëd  manganèis,  com ant  la
reassion sì dzora.

Pila Ruben-Mallory (al mercuri) - Pila a l'argent
A l'é 'dcò ciamà "pila al mercuri" e  a  l'ha  'd  sòlit  la  forma a  boton,  për  mostre,  calcolatriss,  etc.  Ël

pòlo positiv a l'é fàit da un dischet ëd grafite e òssid ëd mercuri (HgO) comprimù. Ël pòlo negativ a l'é fàit da un
dischet ëd poer ëd zinch comprimùa. L'eletrolìta a l'é un dischet ëd material celulòsich ambibì 'd na solussion
d'idròssid ëd potassi al 40%, saturà con zincà 'd potassi për nen che l'idròssid a coròda sùbit ël zinch. Ël tut a l'é
sarà an doi cuvercet d'assél isolà fra 'd lor, che a son ij doi pòlo. Sta pila a l'ha na f.e.m ëd 1,34 V. I arportoma soa
session schemàtica an figura 4.

cuvercc d'assélòssid ëd mercuri

idròssid ëd potassi

zinch

Figura 4 - Pila Ruben-Mallory

Ste pile, dàita la tossicità dël mercuri, as costumo pì nen. Macassìa le reassion d'ossidassion e ridussion
che  a  càpito  a  son  :  a  l'ànod   l'ossidassion eOHZnOOHZn 22 2  ; al càtod l'ardussion

OHHgeOHHgO 222 . Donca la reassion total a l'é HgZnOHgOZn . La diferensa
'd potensial total a arzulta ëd 1,3 V.

Motobin  smijant  a  costa  pila  a  l'é  la  pila  a  l'argent,  andova  l'ùnica  diferensa  a  l'é  che  al  pòst  d'essie
l'òssid ëd mercuri (HgO)  a-i  é  l'òssid  d'argent  (Ag2O). La reassion ëd ridussion catòdica a l'é, antlora

OHAgeOHOAg 22222 .  Costa  reassion  a  l'é  caraterisà  da  un  potensial  pì  àut,  e  la  reassion
total, che a l'é AgZnOOAgZn 22  a dà na diferensa 'd potensial ëd 1,6 V.
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Pila Grove - Pila Bunsen
I  arportoma  'ncora  costa  pila,  che  a  l'é  un-a  dle  prime  a  esse  stàita  pensà,  ant  ël  1838  (Grove)  e

modifica ant ël 1841 (Bunsen). Costa a l'é torna na pila a doi eletrolita (coma la Daniell), che a deuvra (version ëd
Grove) n'anodo ëd zinch (Zn) fongà ant na solussion d'àcid solfòrich (H2SO4 ) diluì. Sto prim semielement a l'é
separà  da lë  scond da un vas  poros,  che a  conten lë  scond semielement  dla  pila,  che a  l'é  fàit  da  na solussion
d'àcid nìtrich (HNO3 ) consentà e un càtodo ëd plàtin (Pt).

La reassion total che a caraterisa costa pila a l'é arpresentà sì sota, e as nòta che sta reassion a produv
biòssid d'azòto che a l'é tòssich, e che as lìbera da la pila.

Zn + H2SO4 + 2HNO3  ZnSO4 + 2 H2O + 2 NO2

Costa  a  l'é  la  pila  'd  Grove,  andova  'l  plàtin  a  l'é  dovrà  a  cheuje  le  càrie,  ma  a  interven  nen  ant  la
reassion (an prinsìpi a l'era stàit dovrà përché a resistìa bin a l'àcid nìtrich).

La modìfica fàita da Bunsen a l'é stàita ëd sostituì 'l plàtin, motobin car, con ël carbon, pì econòmich.
L'àcid nìtrich a l'é peui stàit sostituì da àcid cròmich ( H2CrO4 ), che a produv nen gas tòssich.

An figura 5 i l'oma arportà në schema 'd costa pila, ant la version anmaginà da Grove. Ël potensial a
veuid ëd na cela Grove a l'é pitòst àut, e a riva a 1,9 V.

plàtin ( Pt )

àcid nìtrich ( HNO3 ) consentrà

vas poros

àcid solfòrich ( H2SO3 ) diluì

zinch ( Zn )

contenitor

- +

Figura 5 - Pila Grove - Bunsen

Pila al Lìtio
Costa a l'é nen da confonde con l'acumulator a jon ëd lìtio (vardé dòp). A l'ha 'd sòlit la forma dle pile a

boton, e a sostituìss le pile al mercuri, dal moment che sto metal a ven pì nen dovrà a rason ëd soa tossicità. A l'é
fàita da doi cuvercc, l'un da dzora e l'àutr da sota, che a saro la pila e a son isolà da n'anél isolant. ël cuvercc da
sota a l'é a contat con un seul ëd lìtio (Li), che a l'é ant un solvent che a arlassa nen ëd jon idrògeno e che 'd sòlit
a l'é carbonà 'd propiléne che a smasiss l'eletrolìta, che a l'é clorà 'd lìtio (LiClO4).  Ël  cuvercc da dzora a  l'é  a
contat con n'ossidant, che 'd sòlit a l'é biòssid ëd manganèis (MnO2) ancora ant l'iatéss solvent. Ij doi semielement
a son dividù da un separattor che a l'assa nen passé ij compòst sòlid ma mach ij jon.

A l'ànodo la reassion d'ossidassion a l'é : Li  Li+ + e .  Ël potensial ëd ridussion standard ëd costa
reassion,  se  a  fussa  con  na  solussion  an  aqua,   a  sarìa  motobin  bass  con  un  valor  ëd 3,04 V.  Ma  se  ant  ël
solvent a-i fusso 'd jon idrògeno , costi a reagirìo an manera violenta con ël lìtio, e a farìo s-ciopé la baterìa.

Al càtodo la reassion d'ardussion a l'é : MnO2 + Li+ + e  LiMnO2 . An costa reassion ij jon ëd lìtio
che  a  rivo  da  l'àutra  part  as  combin-o  con  l'òssid  ëd  manganèis  sensa  cambié  sò  stat  d'ossidassion,  mentre  'l
manganèis midem a passa da nùmer d'ossidassion 4 a nùmer d'ossidassion 3.

Ant ël solvent sens'aqua le tension standard a son pì basse, contut che la diferensa 'd potensial final a
l'é macassìa ëd 3V, che a corispondo a la reassion total : MnO2 + Li  LiMnO2 .

 La baterìa a produv nen idrògeno e donca a peul esse sigilà al complét, a l'é legéra e potenta. Se a l'é
nen  dovrà  a  perd  mach  ël  2%  ëd  cària  ant  n'ann.  Al  moment  a  l'é  l'ideal  për  cit  dispositiv,  an  particolar  për
aplicassion médiche, ma 'dcò për tuti ij dispositiv sacociàbij. Vardé 'dcò j'acumulator a jon ëd lìtio arcariàbij, che a
fan part dla famija e che a l'han rivolussionà l'usagi dle pile. La figura 6 a arpòrta në schema dë sta pila.
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assél (càtod)

assél (anòd)

isolant

separator

lìtio ( Li )

biòssid ëd manganèis ( MnO2 )

carbonà 'd propiléne con
clorà 'd lìtio ( LiClO4 )

Figura 6 - Pila al lìtio

Pila alcalin-a
Cost  a  l'é  un  progréss  dla  pila  zinch  e  carbon,  e  a  l'é  bin  spantià,  e  nen  vàire  costosa.  Ossidant  e

arduvent  a  son ancora sempe biòssid  ëd manganèis  e  zinch,  ma a  son tuti  doi  arduvù an poer,  con d'elétrodo
inert për porté anans e 'nrdé j'eletron, mentre coma eletrolìta as deuvra idròssid ëd potassi (KOH), an forma
geladinosa, ampastà con anòd e càtod, che a son separà dal sòlit separator poros.

La reassion ëd ridussion a l'é nen vàire bin conossùa, ma a peul esse arpresenta da la reassion

MnO2 + 2 H2O + 2 e  Mn(OH)2 + 2 OH
Ël  potensial  ëd  costa  reassion  a  l'é  quasi  coma  col  standard  e  a  val + 0,25 V e  a  resta  costant,  dal

moment che la concentrassion ëd OH  as manten antorna  a 1 M durant la dëscària. La reassion d'ossidassion a
l'é sempe eZnZn 22 , e a produv un potensial diferent da col standard përché la concentrassion ëd
Zn2+ a l'é motobin pì bassa che 1 M (vardé sì sota). La presensa ëd KOH a produv un compòst con ij jon ëd
zinch ( Zn (OH)2 )  che  a  manten  costanta  la  concentrassion.  Sòn  a  pròvoca  na  costansa  dla  tension  durant  ël
fonsionament.  Durant  ël  fonsionament  as  produv nen ëd gas.  La tension dàita  da l'element  a  l'é  ëd 1,5 V. An
figura 7 a l'é schematisà na pila alcalin-a.

metal inert

metal inert

isolant

separator

biòssid ëd manganèis ( MnO2)
e idròssid ëd potassi ( KOH )

poer ëd zinch ( Zn)
e idròssid ëd potassi ( KOH )

Figura 7 - Pila alcalin-a

Fòrsa eletromotriss
Ant j'esempi 'd prima i l'oma vist la presensa ëd na fòrsa, dàita dai potensiaj ëd Fermi, da diferense 'd

concentrassion, e via fòrt, che a pròvoca 'l camp nen conservativ Ei.  Sto camp a  fà  'l  travaj  ëd porté  na cària
positiva da l'eletrod negativ a col positiv andrinta al generator.

As dis "fòrsa eletromotriss dël generator" ël travaj T  fàit dal camp Ei  për porté n'unità 'd cària
positiva, drinta 'l generator, da l'elétrod negativ a col positiv. Se a-i é nen passagi 'd corent përchè ìl sircuit estern
a l'é duvert, i l'avroma che E Ei.  Antlora  la f.e.m  a  l'é  'dcò 'l  travaj  fàit  dal  camp E për porté na cària
unitària positiva da l'elétrod positiv a col negativ, e donca la f.e.m. a corispond a la diferensa 'd potensial V  fra
ij doi elétrod con ël sircuit estern duvert.

I podoma 'dcò definì sta f.e.m.  coma 'l  travaj T  fàit dal camp total E Ei ,   an 's na cària unitària
positiva, che a përcora na lìnia sarà che a và da n'elétrod a l'àutr passand për un colegament estern e as sara an sël
prim elétrod passand drinta al generator. Is arferima a figura 8. I l'avroma donca:
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Figura 8 - Përcors sarà për calcolé la f.e.m.

I  doma  n'uciada,  sensa  intré  tròp  ant  ij  particolar,  ai  potensiaj  dle  semireassion  ëd  ossidassion  e
ardussion. I l'oma acenà prima, sensa dé spiegassion, a potensiaj standard e a na dipendensa da le concentrassion
dij component an solussion. I giontoma ambelessì che a-i é 'dcò na dipendensa da la temperatura assoluta.

I potensiaj ëd coste reassion a peulo nen esse misurà an manera direta, e as ëstabilìsso su un dobi seul
an sla surfassa dë scambi fra element ò molécola e sò jon. A-i son ëd manere nen direte 'd misuré sti potensiaj, e i
suponoma che coste misure a sio stàite fàite an condission ciamà "standard", che a veul dì che a l'é dovrasse na
dàita concentrassion d'arferiment ( 1 M  un-a mòle ant un liter) a na dàita temperatura d'arferiment (+ 25 °C ).

A-i son ëd tabele andova a son arportà ij potensiaj E° për vàire cobie coniugà d'òssid-ridussion, cand le
atività (concentrassion) dj'element dla cobia a son uguaj a 1 (për un metal che a peul esse l'elétrod as pija 'l valor 1
d'atività.  Ël  valor  a  l'é  arportà  con  ël  valor  e  segn  che  l'elétrodo  midem  a  pija  cand  a  l'é  socià  a  n'elétrodo  a
idrògen (che i stoma nen a ilustré), che a peul esse considerà con un sò potensial a zero. Sto valor a sarà positiv
se a l'elétrodo, socià con n'elétrodo a idrògen, a càpita na ridussion spontània, e negativ se 'l procéss spontani a l'é
l'ossidassion. As supon sempe d'esse an condission d'echilìbri, cand ant ij doi semielement a passa nen corent.

Pr'esempi la cobia d'òssid-ardussion Li+ / Li ant la reassion LieLi  a val E°  3,045 V.

La cobia Zn2+ / Zn ant la reassion ZneZn 22  a val E°  0,763 V.

La cobia Ni2+ / Ni ant la reassion NieNi 22  a val E°  0,25 V.

La cobia Cu2+ / Cu+ ant la reassion CueCu 2  a val E°  0,153 V.

La cobia Cu+ / Cu  ant la reassion CueCu  a val E°  0,521 V.

La cobia Hg2 Cl2 / Hg  ant la reassion ClHgeClHg 22222 a val E°  0,2681 V.

La cobia 2
42

2
82 / OSOS ant la reassion 2

42
2
82 22 OSeOS a val E°  2,01 V.

La cobia Ag+ / Ag  ant la reassion AgeAg  a val E°  0,7991 V.

La cobia ClCl /2 ant la reassion CleCl 222  a val E°  1,3595 V.
e via fòrt.

Cand  le  condission  a  son  nen  cole  standard,  as  peul  deduve  la  tension E dël semielement dovrand
l'equassion ëd Nernst che, arferìa a na genérica reassion : b Rid  a Oss  n e  , andova Oss a l'é la part che a pija
eletron Rid a l'é la part che a perd eletron, a e b a son ij coeficent stechiométrich dla reassion e n a l'é 'l nùmer
d'eletron scambià, a pija la forma:

b

a

Rid
Oss

Fn
TREE ln
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andova E° a l'é 'l potensial standard, R a l'é la costant dij gas e T  la temperatura assoluta, F a l'é un Faraday
96500 [C/eq]. I l'oma indicà con [Oss] e [Rid] le concentrassion dle doe part anteressà. Anfin i arcordoma che ln a
l'é 'l logaritm natural.

Baterìe arcariàbij
A son ciamà 'dcò pile secondàrie. A son cole baterìe che se a ven-o colegà coma cele eletrolìtiche e as

manda corent,  ël  procéss  chìmich intern,  che as  produvìa  durant  la  dëscària,  adéss  as  realisa  a  l'incontrari,  e  la
baterìa a ven torna arportà ant le condission ëd cària.

Acumulator al piomb
A l'é stàit ël prim acumulator arcariàbil (Planté 1859) e a l'é 'ncora motobin dovrà, an particolar ant ël

camp automobilìstich (an pràtica tute le viture, ij càmion, j'àutobus e vàire mòto a n-n'han un. Fàit da un
contenitor con n'elétrodo 'd piomb (l'ànod) e un ëd biòssid ëd piomb (ël càtod), a deuvra na solussion d'àcid
solfòrich al 33,5 % an volum, che a echival a apopré 4,5 M. An figura 9 a-i é lë schema 'd na cela.

piomb

biòssid ëd piomb

solussion an aqua
d'àcid solfòrich

+ -

Figura 9 - Acumulator al piomb

An  costa  solussion  l'àcid  solfòrich  as  jonisa  an  doe  manere  diferente.  La  prima  dissociassion  a  l'é
completa e a produv jon HSO4  e H3O+. A-i é 'ncora na sconda dissociassion che a produv jon SO4 e H3O+ (i
notoma  che  ij  jon  idrògen  as  combin-o  con  l'aqua  e  a  formo H3O+) an concentrassion motobin pì bassa. Le
concentrassion dë sti jon, an echilìbri,  a arzulto: [HSO4 ]  4,5 M  ;  [H3O+]  4,5 M  ;  [SO4 ] = 1·10 2 M.

A l'ànod a càpita la semireassion d'ossidassion che a l'é : Pb  Pb2+ + 2e .  La presensa dij jon SO4

che a reagisso con ij jon ëd piomb, a produv solfà 'd piomb PbSO4, che a l'é bin pòch solùbil e che a precìpita an
sl'elétrodo. Sòn a farìa diminuì la concentrassion ëd jon SO4   che però a ven-o argenerà, dàita l'àuta
concentrassion ëd jon HSO4 coma  sconda  jonisassion.  Con  ëd  cont  ch'i  stoma  nen  a  fé,  as  peul  trové  la
concentrassion ëd jon Pb2+, e da sì, con l'equassion ëd Nernst a la cobia Pb2+/ Pb  as peul socé un potensial ëd
1,70 V.

Al càtod as produv la reassion d'ardussion PbO2 + 4H+ + 2e  Pb2+ + 2H2O, e 'ncora la presensa dij
jon SO4   che a reagisso con ij jon ëd piomb, a produv solfà 'd piomb PbSO4, che a precìpita. La cobia d'element
anteressà a l'é ambelessì PbO2 / Pb2+ e aplicand l'equassion ëd Nernst dòp avèj considerà le concentrassion, as
treuva che 'l potensial ëd ridussion al càtod a val  0,36 V.

Ij potensiaj a son pì àut ëd coj standard, mersì al fàit che 'l jon SO4 a ten bassa la concentrassion dël
jon piomb. Sta concentrassion a l'é 'dcò mantnùa costanta, còsa che a manten costanta la tension durant ël
fonsionament. La tension total dla cela a l'é ëd 2,06 V, ma a peul esse pì àuta e, a veuid, a peul rivé a 2,2 V.

La produssion ëd PbSO4 a pòrta a na diminussion ëd concentrassion dl'àcid solfòrich, e a na dàita mira
la tension a cala. Cand a riva a 1,7 V as peul dìsse che l'acumulator a l'é dëscarià complet, ma già cond la tension a
l'é 'ntorna a 1,8 V, a comenso a formésse 'd gròss cristaj ëd solfà 'd piomb che a peulo peui pì nen esse demolì da
la cària, e a ruvin-o l'acumulator.

Ël procéss ëd cària as oten mandand ai morset na corent a la tension ëd 2,2 V apopré, e tute le reassion
ch'i l'oma vist a càpito an sens contrari,  e a arpòrto l'acumulator ant le condission ëd partensa. La sal PbSO4 as
divid e a torna a depositésse piomb a l'ànod e biòssid ëd piomb al càtod, mentre as produv l'àcid solfòrich che a
arpòrta sù la concentrassion.
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As peul  nen aussé  tròp la  tension ëd cària,  përchè a  na dàita  mira,  dzora  ij 2,4 V për cela, a capitria
l'eletrolìsi dl'aqua con svilup d'idrògen e ossìgeno, che a podrìo ruviné j'elétrod.

Për fé duré n'acumulator al piomb a venta dovré quàich atension, e an particolar nen fé càrie e dëscàrie
tròp velòci (vis-a-dì a corent tròp àuta).

N'acumulator al piomb (coma tute le pile) a l'é caraterisà da na dàita capacità nominal che as misura an
Ampere-ora Ah. e che a corispond al prodòt dla corent erogà për ël temp d'erogassion fra la cària compléta e la
dëscària compléta (tnisend cont che as deuv nen andé sota na dàita tension).

A venta ten-e cont che l'acumulator a l'ha na dàita resistensa interna, e che donca tant durant la cària
coma durant la dëscària a consuma potensa su sta resistensa, e sòn a scàoda l'acumulator. La cària dl'acumulator a
dovrìa duré fra 10 e 20 ore (cària normal a 20 ore), an manera che n'acumulator con na capacità ëd N Ah a  dovrìa
esse carià con na corent ëd N / 20 A. An dëscària a restituirà nen tuta l'energìa fornìa, përché la tension ëd cària
a l'é pì àuta 'd cola ëd dëscària, a rason dla resistensa interna.

Pì  ij  ciclo  'd  cària  e  dëscària  a  son fàit  a  corent  àuta  e  pì  'l  rendiment  a  sarà  bass.  Ma 'dcò corent  ëd
dëscària motobin basse a foson-o nen, dal moment che a-i é sempe, për vàire parameter parassita, na cita dëscària
anche cand as assòrb nen corent da l'acumulator.

An figura  10 i  arpresentoma an manera  schemàtica  la  tension ëd cària  ant  ël  temp e cola  'd  dëscària,
l'un-a an sl'àutra, a na corent ëd un su vint dla capacità (intèisa coa i l'oma dit prima).

V

t (h)
1

2

2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0 20

cària

dëscària

cària da fërmé

dëscària da fërmé

Figura 10 - Cària e dëscària 'd n'acumulator al piomb

Acumulator al nichel-cadmio
St'acumulator a l'é motobin fosonant, ma a deuvra d'element pericolos, coma 'l càdmio e sò idròssid, e

a venta fé atension a dovrélo sensa danegélo e peui a smaltìlo giust a la fin ëd sò ciclo 'd vita.
A peul esse fàit an manera d'avèj na resistensa interna bin bassa, a peul esse carià motobin ampréssa e

'dcò dëscarià con fòrta corent (ëd baterìe con eletrodo sinterisà particolar a peulo esse dëscarià a 10 vire  soa
capacità, vis-a-d' an 6 minute) e peui arcarià an 45 minute. Baterìe normaj a l'han prescrission d'usagi (da rispeté)
pì "tranquile".

Bon-a  part  ëd  la  bassa  resistensa  interna  a  ven  da  la  sàgoma  e  la  disposission  dij  doi  elétrodo.  Ant
l'usagi a venta fé atension a nen superé il  lìmit ëd temperatrura dla baterìa. La cària a ven fàita 'd sòlit a corent
costanta, e a l'é difìcil arlevé la fin dla cària, përchè la tension a tira nen a chërse coma 'nt le baterìe al piomb, e la
corent a tira nen a diminuì. Mach la temperatura a tira a monté.

L'acumulator a l'é fàit da un eletrodo positiv (càtod) d'idròssid ëd nichel e n'eletrodo negativ (ànod) ëd
càdmio pur, ant na solussion eletrolita alcalin-a an aqua. La reassion che a caraterìsa la dëscària a l'é:

222 )()(22)(2 OHCdOHNiOHCdOHNiO

mentre la cària a l'é caraterisà da la reassion invertìa:

OHCdOHNiOOHCdOHNi 222 2)(2)()(2

La tension dàita da n'element dë sto acumulator a val 1,2 V. e donca a l'é pì bassa 'd cola dàita da pile a
sech ò alcalin-e e nen sempe a peul sostituìe, contut che a sio prodovù con j'istésse forme e dimension.
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Acumulator a jon ëd lìtio
Costi  a  son  j'acumulator  fra  ij  pì  modern  ch'a  son  stàit  fàit,  ëd  sòlit  dovrà  coma  cit  acumulator  për

teléfono celular, aplicassion ëd cà, modelism, e via fòrt, ma a-i son ëdcò d'aplicassion industriaj a potensa
motobin pì àuta, fin-a a rivé a baterìe për viture elétriche.

Le prime baterìe a dovravo un càtod ëd lìtio pur, che për soa atività fòrta a rendìa pericolosa la baterìa,
che  an  dàite  situassion  ëd  cària  e  usagi  a  podìa  s-ciopé.  Adéss  le  baterie  a  son  pì  sicure,  e  macassìa  a  l'han
dispositv  ëd  sicurëssa,  coma  pr'esempi  un  sistema  d'interussion  dla  cària  se  la  temperatura  a  monta  tròp  e  un
sistema d'interussion dla dëscària cand la baterìa a va sota na dàita tension.

A-i son diferente possibilità 'd realisé un-a 'd coste baterìe, che a son fàite, 'd sòlit, con n'ànod ëd carbòni
C (pr'esempi grafite) con  un càtod ëd n'òssid che a combin-a lìtio con n'àutr metal, coma pr'esempi l'òssid ëd litio e
cobalt LiCo2O4 , mentre l'eletrolita a l'é na sal ëd lìtio, coma pr'esempi 'l përclorà 'd litio LiClO4, ant un solvent
orgànich. La reassion total che a peul arpresenté an sto cas ël fonsionament dl'acumulator a l'é:

2121242 2LiCoOCLiCOLiCo

Se 'l solvent organich a l'é bin sernù, coma pr'esempi 'l carbonà d'etilene, durant la prima cària as forma
an  sl'ànod  un  seul  isolant,  che  a  lassa  però  passé  bin  ij  jon  ëd  lìtio  che  a  traspòrto  la  caria.  Sto  seul  a  fà  da
protession a l'ànod. La tension ëd na cela 'd cost acumulator a val 3,6 V.

Un  mijorament  ëd  costa  baterìa  a  l'é  col  ëd  sostituì  'l  solvent  lìquid  con  un  polìmer  sòlid,  coma
pr'esempi ël poliacrilonitril,  e  oten-e  parèj  na  strutura  motobin  pì  vërsàtil,  e  'dcò  pì  sicura,  dal  moment  che  sto
polìmer a pija nen feu.

Baterìe alimentà da sors d'energìa esterna
An tute le pile ch'i l'oma vist, che a sio reversìbij o nen, an sò fonsionament la pila ò l'acumulator a

produv eletricità mersì a na reassion interna fra element j' che a la formo. Ij generator che  i vardoma sì, anvece, a
utiliso d'element che a rivo da l'estern e che a dovro për produve eletricità. I acenoma giusta ampressa a doi tipo
'd coste baterìe.

Cela fotovoltàica
Ste cele a sfruto la radiassion solar ò, macassìa, qualonque radiassion eletro-magnética che a l'àbia

n'energìa  superior  a  un  dàit  mìnim  e  na  frequensa  ant  un  dàit  interval.  Ste  cele  as  baso  an  sle  proprietà  dle
giunsion a semicondutor (vardé pì anans). Sì i doma na descrission a la velòce, giusta considerandje coma sors ëd
na tension elétrica. I doma prima n'uciada a la radiassion solar.

Radiassion solar
I arcordoma che la lus a peul esse modelà com s'a fussa corpuscolar, (vardé la Mecànica Quantìstica),

vis-a-dì formà da "foton" ognidun con n'energìa E  h · ,   andova h  a l'é la costant ëd Planck  che a l'ha 'l
valor ëd h 6,6261 ·10 34 [J ·s] opura h  4,1356 ·10 15 [eV ·s] mentre   a l'é la frequensa dla radiassion. I
arcordoma peui che fra frequensa e longhëssa d'onda ëd na radiassion a val la relassion  c , andova c  a l'é
la velocità dla lus e a l'é la longhëssa d'onda dla radiassion.

Ël sol as compòrta com un còrp nèir a la temperatura ëd 5780 °K, che a araja energìa eletro-magnética,
quasi tuta con longhësse d'onda  comprèise fra 0,15 m e 4 m, con un màssim vers ij 0,5 m. La lus visìbil a
l'é comprèisa fra 0,4 m e 0,74 m. L'energìa total che 'l sol a manda an sla tera, suponend na surfassa d'un meter
quadrà ortogonal a la diression dal sol a la surfassa, che a sia butà fòra da l'atmosféra, a l'é ëd 1353 W / m2.

An sla tera, dòp l'atmosfera, a riva sensàutr na radiassion pì bassa, anlià a vàire fator che sì an anterésso
nen  (i  stoma  nen  progetand  n'impiant).  Dòp  sòn  nen  tuti  ij  foton  che  a  rivo  a  son  ùtij  për  esse  trasformà  an
eletricità, ma mach coj che a l'han n'energìa a basta për ël procéss ch'i vëddroma.

Silicio e giunsion P-N
Për andé pì ant l'ancreus su sto argoment i armandoma sens'àutr a la session ëd coste nòte, andova i

parloma dla fìsisca dij semi-condutor e dij dispositv a semi-condutor. Sì i stoma pitòst an sël general.
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Ël silicio Si a l'é n'element dël grup IV-A dla tabela 'd Mendeleev. Ògni àtom a l'ha donca  quat eletron
ëd valensa, che ant un cristal a formo anliure covalente con quatr àutri àtom, ant na strutura regolar. La banda 'd
valensa dël  silicio  pur  cristalin  a  l'é  pien-a,  e  la  banda 'd  condussion,  che a  l'é  veuida,  a  l'é  separà  da na banda
proibìa ëd 1,08 eV.  Sta  banda  a  l'é  pitòst  strèita,  e  quaich  eletron  ëd  valensa  a  peul  avèj,  an  fonsion  dla
temperatura, n'energìa a basta da passé ant la banda 'd condussion. Sòn a dà na cita conducibilità al silìcio, che a
ven parèj ciamà "semicondutor".

Ant ël cristàl ëd silìcio as peulo gionté d'àtom dël ters grup, coma pr'esempi ël bòro B, che a càmbia la
distribussion dij livéj energétich, përchè costi a l'han mach tre eletron ëd valensa, e ant la banda 'd valensa
midema as formo 'd livéj lìber. Sòn a fà an manera che d'àutri eletron a peusso ocupé sto livel, lassand na cària
positiva nen compensà an 's n'àutr àtom. Con sto mecanism a l'é coma se na cària positiva as ëspostèisa ant ël
cristal. Sta cària, che an realità a l'é na mancansa 'd n'eletron, a ven giusta ciamà "lacun-a", opura "beucc". As
dis che 'l silicio  l'é drogà P për dì che soa conducibilità, che a chërs an fonsion dla quantità 'd bòro introdòt, për
dì che le càrie as ëspòsto coma càrie positive. Da noté che l'ansema dël cristal a l'é sempe neutr da na mira
elétrica.

Anvece che d'àtom dël ters grup as peulo gionté d'àtom dël quint grup, coma pr'esempi 'l fòsforo P, che
a l'ha sinch eletron ëd valensa. Un ëd costi eletron as treuva, ant ël cristal, su un livél d'energià che, an pràtica, a
l'é ant la banda 'd condussion, e donca a l'é lìber a la temperatura normale a peul spostésse dand conducibilità al
silicio. As dis che 'l silicio s l'é drogà N për dì che soa conducibilità a l'é dàita da eletron negativ.

Se as fà an manera che doe zòne, un-a drogà P e l'àutra drogà N, a sio a contat fra 'd lor. As forma cola
che  as  ës-ciama  na  "giunsion P-N".  J'eletron  che  a  son  lìber  ant  la  zòna P a  tiro  a  difonde  vers  la  zòna  N,
lassand-se darera càrie fisse positive nen compensà, e l'invers a càpita për le lacun-e, che a van vers la zòna N
lassandse darera càrie fisse negative nen compensà. As produv parèj na diferensa 'd potensial che a fërma sta
migrassion.  As  trata  ëd  na  situassion  dl'istéss  tipo  'd  cand  as  buto  a  contat  doi  metaj  diferent:  la  diferensa  'd
potensial , se as sara 'l sircuit, a ven compensà da tute j'àutre gionsion.

Efét fotovoltaich
An sla giunsion as génera un camp elétrich, e la zona N a dventa positiva e la zòna P a dventa negativa.

Se an sla giunsion a rivo 'd foton con energìa a basta da porté n'eletron ëd valensa ant la banda 'd condussion, as
forma n'eletron lìber e na lacun-a (ò beucc), che a ven-o separà da sto camp elétrich, con l'eletron che a ven portà
ant la zona N e la lacun-a che a ven portà ant la zòna P.

La zòna N a dventa negativa e la zòna P a dventa positiva. Coste càrie a son an condission ëd generé
corent su un càrich estern. I l'oma vist che l'energìa che l'eletron a venta ch'a arsèiva a l'é almanch ëd 1,08 eV për
un cristàl ëd silicio, e i l'oma vist che l'energìa d'un foton a val E  h · . I podoma vëdde che frequensa a venta
che a l'àbia la lus për viagé con foton ëd costa energìa.

La costant ëd Planck a val  h  4,1356 ·10 15 [eV ·s]. I scrivoma che 1,08  4,1356  ·10 15 · . e donca
 1,08 / (4,1356  · 10 15  )   261,147 · 10 12.  Dal moment che  c / (con c 299 792 458 m/s) i l'avroma
 1,14798 · 10  [m]  1147,98 [nm].

Coste  a  son  radiassion  infra-rosse.  Le  radiassion  a  frequensa  pì  àuta,   tute  ùtij  a  l'efét,  ëd  sòlit  a
consumo l'energìa an ecéss an calor.

La cela a l'avrà un terminal positiv colegà a la zòna P e un negativ colegà a la zona N.

Caraterìstiche dla cela
Prima 'd tut a venta che la radiassion a riva ant la region dla giunsion, e donca la cela a l'avrà na strutura

fàita an manera che la lus a sia pòch assurbìa da element inert, e che j'elétrodo a faso l'ombra la meno possìbil a la
giunsion.  La  rispòsta  dla  cela  a  dipend  motobin,  natural,  da  l'energìa  che  a  riva  an  sla  giunsion,  e  a  na  dàita
energìa la tension e la corent fornìe a son anlià coma a l'é arpresentà, an manera indicativa, ant la curva arportà an
figura  11,  tnisend  cont  che  mentre  la  tension  a  l'é  caraterìstica  dla  cela  ,  a  dipend  pòch  da  l'iradiament  (ma  a
dipend bastansa da la temperatura) e a veuid a val da 0,5 V a 0,6 V,  la corent a dipend da la surfassa dla cela
midema, motobin da l'iradiament, e 'd sòlit a ven dàita an mA/cm2. (i soma ant l'órdin ëd le desen-e 'd mA/cm2 ).
La resistensa interna dla cela as sent motobin a corent àute. An figura a l'é 'dcò arpresentà 'l pont andova la cela a
dà la màssima potensa, che a corispond al retangol con màssima surfassa che a peul esse inscrivù sota la curva.
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Figura 11 - Caraterìstiche 'd na cela fotovoltàica

Pila a combustìbil
An coste pile as produv na reassion ëd òssid-ridussion su d'element che a rivo da fòra, e as trata, da na

mira chìmica, ëd na véra combustion. A-i son vàire element che a servo a sto but, andova l'ossidant a l'é 'd sòlit
l'ossìgen, mentre 'l combustìbil a peul esse diferent. Is ocupoma ambelessì, motobin ampréssa, dla pila a Ossìgen
e Idrògen. An figura 12 i doma në schema 'd prinsìpi ëd costa pila. I arportoma le doe manere 'd fonsioné, che a
dipendo da che tipo d'eletrolita as deuvra. An sostansa la pila a peul fonsioné con n'eletrolìta che a trasferiss ij
proton (jon d'idrògen ) da l'ànod al càtod, (PEM - eletrolita polimérich) opura con n'eletrolìta che a trasferìss i
jon d'ossègen dal càtod a l'ànod (AFC - eletrolita alcalin).

Figura 12 - Pila a combustìbil - schema 'd fonsionament

Cela tipo PEM
L'idrògen a ven portà a contat con ël càtod, che a l'é fàit  da un catalisator (a peul esse Platin) che a

pròvoca la jonisassion dj'àtom d'idrògen produvend proton (H ) e eletron (e ). L'ànod a l'é spugnos e a pòrta ij
jon a contat con l'eletrolìta, che an sto cas a l'é un polìmer che a lassa nen passé j'eletron, mentre a difond ij
proton positiv. Costi a rivo al càtod, che a l'é fàit da n'àutr catalisator (a peul esse Nichel), ëdcò chièl spugnos,
che a arsèiv ëdcò, da l'àutra part, d'ossigen, che a peul esse col ëd l'ària. Su sto catalisator l'ossìgen as jonisa (O )
caturand j'eletron ch'a rivo, travers ël sircuit elétrich, da l'ànod, e a treuva, an sl'interfàcia con l'eletrolìta, ij proton
che a l'han difondù travers l'eletrolìta. Sì proton e jon d'ossìgen as combin-o e a formo aqua, che a ven eliminà.

Le reassion che a càpito a son donca:

Ànod :  2 H2    4 H  4 e

Càtod :  O2  4 H+  4 e     2 H2O

H2

H2
H+

e-

H+

H+

O -
O2

e- O2

H2OH2
nen dovrà

H2O e O2

nen dovrà

condòt dl'idrògen condòt dl'ossìgen

càrich elétrichcorent I

Ànod catalisator
Platin spugnos

Eletrolìta polimérich

Càtod catalisator
Nichel spugnos

H2

H2
H+

e-

O-

O-

O -
O2

e- O2

H2O
H2O e H2
nen dovrà

H2O e O2

nen dovrà

condòt dl'idrògen condòt dl'ossìgen

càrich elétrichcorent I

Ànod catalisator
Platin spugnos

Eletrolìta alcalin

Càtod catalisator
Nichel spugnos
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Al  càtod  as  produv  la  combustion.  J'eletron  necessàri  a  rivo  dal  sircuit  estern,  e  a  son  la  corent  ùtil
fornìa  da  la  pila.  La  tension  ëd  n'element  a  l'é  antorna  a 0,6 - 0,7 V an  fonsion  dël  càrich.  La  reassion  ëd
combinassion dl'idrògen con l'ossìgen a produv motobin calor, che a venta porté fòra da la pila, e che a peul esse
dovrà coma sot-prodòt.

Cela tipo AFC
Rispét  a  la  cela  ch'i  l'oma dit  prima,  an costa  a  càpita  che a  son ij  jon ëd l'ossìgen che a  migro vers

l'ànod travers l'eletrolita, e donca :

Ànod : 2 H2  4 OH    4 H2O  4 e

Càtod : O2 + 2H2O + 4 e  4 OH
La combustion as produv a l'ànod, andova as ësvilupa 'dcò 'l calor. Për ël rest le còse a van an manera

echvalenta a prima.
Sto tipo 'd cela, però, a l' ha l'inconvenient che a ciama che tant l'idrògen coma l'ossigen a sio motobin

pur,  dësnò  l'eletrolìta,  che  a  l'é  na  solussion  an  aqua  d'idròssid  ëd  poràssio,  as  contàmina  e  a  và  fòra  uso
ampressa.

Generator ëd tension
As dis parèj un generator che, an general, a forniss na tension nominal ai sò terminaj. I parloma d'un

generator an corent contìnoa che, da na mira ideal, a manten soa tension costanta qualonque a sia la corent che 'l
generator midem a forniss.

Qualonque a sia 'l procéss che a pròvoca la f.e.m.  dël generator, as trata sempe d'un travaj che a bogia
'd càrie elétriche. Sto travaj as fërma cand a-i é nen passagi 'd corent e le càrie a stan fërme (coma média). Se as
sara 'l sircuit estern, a comensa 'l travaj ëd bogé 'd càrie, ma i l'oma vist ant la session 5 che le càrie che as bogio
ant un condutor, qualonque a sia soa natura, a consumo d'energìa ant urt contra j'àutre partìcole, che a pijo
energìa sot forma d'agitassion tèrmica e donca 'd calor.

Sòn a veul dì che ël përcors intern al generator a presenta na certa resistensa che a fà scaodé 'l
generator  midem.  I  savoma  'dcò  che,  për  la  lèj  d'Ohm,  na  resistensa  che  a  sia  përcorùa  da  corent  a  l'ha  ai  sò
estrem na diferensa 'd potensial (che a l'é cola che a pròvoca la corent ant la resistensa midema).

Qualonque generator ëd tension real, donca, a peul esse modelà coma un generator ideal, bon a fornì
na tension sempe istéssa an manera andipendenta da la corent, e da na resistensa an sèrie, che a peul esse fàita
bin cita ant un bon generator, ma che a peul nen esse gavà d'autut. L'arpresentassion a lé arportà an figura 13.

A

B

Ri

V0

I

VAB

I

V0

IX

IX Ri

Figura 13 - Generator ëd tension

An figura  a  l'é  arpresentà  'dcò  la  ridussion  dla  tension  ai  morset  con  la  corent,  e  i  l'oma  arportà  na
ridussion che a l'é nen pròpi linear, sòn përchè la resistensa interna Ri  a podrìa esse nen costanta ma chërse con
la temperatura, che a soa vira a l'é fonsion dla corent (e a peulo essie 'dcò d'àutri fator ëd nen linearità). I l'oma
vist ant la session 5 part 3 na manera 'd misuré la resistensa interna d'un generator ëd tension ant ël tràit linear,
vis-a-dì cand la temperatura a peul esse considerà costanta e con ël generator (pila) bin carià, an manera che la
resistensa interna a càmbia nen.
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An efét la resistensa interna ëd na pila a dipend da le concentrassion dj'eletrolita, e nen mach. Man man
che la pila a fonsion-a a dventa sempe manch eficent, përchè soa resistensa interna a chërs. A l'é fàcil rendse cont
ëd sòn, tnisend l'esempi dla pila Dàniel, se i consideroma che fra aram e solussion concentrà ëd solfà d'aram a-i é
na reassion dë scambi (com an tute le reassion chìmiche) con ëd jon d'aram che a passo an sël metal, e jon che
dal  metal  a  torno  ant  la  solussion.  Cand  la  concentrassion  a  l'é  àuta,  an  dàite  condission  ëd  temperatura,  la
reassion a l'é sbilansà fòrt vers la migrassion ëd jon d'aram an sël metal. Man man che la concentrassion a cala,
l'echilìbri a tira a spostésse vers na situassion pì bilansà, fin-a ché ij jon che a passo da la solussion a l'aram a son
compensà da coj che da l'aram a torno an solussion.

La tension a veuid ò tension nominal dla pila, as manten costanta contut che la pila a peussa esse bele
che dëscarià, përchè a corispond a le diferense dij potensiaj chìmich an geugh, ma pen-a as ciama corent a
interven la resistensa interna, chërsùa përchè a son arduvùsse ij porteur ëd cària disponìbij.

A l'é ciàir che na pila con gròsse dimension a buta a disposission un nùmer ëd porteur ëd cària pì gròss
e  donca a  peul  furnì  na corent  pì  àuta.  L'integral  dla  corent  che na pila  a  peul  furnì,  për  ël  temp che la  pila  a

fonsion-a a dà na quantità d'eletricità tdtiQ
T

T

2

1

)(  Costa a l'é la quantità d'eletricità che la pila a peul fornì

trasformand "l'energìa chimica" che a conten. Sta quantità as misura 'd sòlit, an pràtica, an "amperora Ah ",
che a l'é nen na misura dël sistema S. I.  N'amperora a corispond a 1 A  për 1 ora,  vis-a-dì 3600 Coulomb.

A l'é ciàir che pì la resistensa interna a l'é cita e pì 'l generator as compòrta coma un generator ideal. Le
tension  contìnue  che  as  dovro  ant  l'eletrònica  an  géneral  a  ven-o  'd  sòlit  da  pile,  opura  da  alimentator,  che  a
derivo la tension contìnua da cola alternà. I vëddroma pì anans costi alimentator e le manere për fé an manera
che la resistensa interna a sia motobin cita.

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

fornìa,  as  peul  modelé  an  costa  manera  un  generator  ideal  bon  a  produve  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.

Già mach sòn a fà capì che un generator a peul fonsioné coma generator ëd corent mach an manera
aprossimà e mach ant un camp limità.

An figura 14 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.

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. Ant
ël camp ëd valor andova un generator a peul esse considerà un generator ëd corent, cost a sarà tant pì bon quant
pì àuta a sarà la resistensa echivalenta interna an paralél.

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.

I

Ri R

Sìmbol për ël generator
ideal ëd corent

I0 Ii

Figura 14 - Generator ëd corent
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Colegament ëd pì generator
Is  limitoma a  consideré  generator  ëd tension,  che i  modeloma coma pile,  ma che a  podrìo esse  'dcò

generator diferent. Ant la session 5 i l'oma vist com un generator qualonque a peussa esse modelà tant com un
generator ëd tension, quant com un generator ëd corent.

Colegament an série
A l'é la manera pì tranquila e pì dovrà për coleghé doi ò pì  generator. A l'é ciàir che an costa manera as

peul oten-e na tension V pì àuta, adission dle tension ëd tuti ij generator, mentre la corent I, comun-a a tuti ij
generator, a sarà sempe limità da le resistense interne. I suponoma d'avèj ij doi generator ëd figura 15.

V0,1 V0,2
Ri,1 Ri2

A + B -

C + D -

Figura 15 - Colegament an série 'd doi generator ëd tension

I l'oma colegà doi generator an série e an sens concòrd. Fra ij pont A e D i l'avroma che la tension a
veuid a echival a l'adission dle doe tension a veuid, mentre la resistensa interna echivalenta a l'é l'adission dle doe
resistense interne. Donca VAD VAB  VCD  e Ris  Ri1  Ri2.

La série as compòrta coma un generator che a l'ha un valor ideal ëd tension se i suponoma che ij doi
generator a sio istéss, con V0  1,5  V , i l'oma Vs  2   V0  3  V, e un valor ëd resistensa interna che a l'é
l'adission dle doe e sì i suponoma che a sio 0,1 ognidun-a. Con un càrich estern ëd 30  i l'avroma na corent I

 Vs / (30 + 0,2) = 0,0993377 A e la tension nominal, a rason dla resistensa interna, a cala ëd Vi  I  Ris =
0,01986754 V e a dventa 2,980132 V.

Se  i  suponoma  che  un-a  dle  doe  pile  a  sia  dëscarià,  con  na  resistensa  che  a  dventa 2 , con l'istéss
càrich la corent a dventa I  Vs / (30  2,1)  0,093458 A e la tension nominal, a rason dla resistensa interna, a
cala ëd Vi  I  Ris =  0,19626 V e a dventa 2,83738 V.

An condission ëd pile carià, ògni pila a consumava an calor la potensa P  I2  Ri  0,0009869 W. Con
na pila dëscarià i l'oma :  Pila carià P  I2  Ri  (0,093458)2  0,1 = 0,000873439 W.   Pila dëscarià P  I2  Ri

(0,093458)2  2 = 0,017468 W.  La pila dëscarià a comensa a scaodésse 'd pì che l'àutra.

Colegament an paralél
A venta sempe fé motobin d'atension a coleghé generator an paralél. Se ij doi generator a fusso precis

an  tut,  le  còse  a  podrìo  andé  sensa  tròpi  problema,  ma  a  l'é  bin  difìcil  che  doe  pile  a  sio  istésse,  vis-a-dì  con
l'istéssa tension (e sòn a peul esse bastansa vera se le pile a son ëd l'istéss tipo) e con l'istéssa resistensa interna (e
sòn a l'é bele che mai possìbil). I parloma 'd pile che as peulo nen arcarié.

An  figura   16   i  l'oma  provà  a  buté  le  doe  pile  'd  prima  an  paralél.  Prima  i  suponoma  che  tuti  ij
paràmeter  a sio identich, e antlora i vëddroma che la cobia as compòrta coma na pila sola, ma con resistensa
interna che a val metà. Se a-i é nen n'utilisator estern le doe tension as compenso precis e a fan nen passé corent.

A+

B-

V1 V2

R1 R2

R3

I1 I2
I3

V3

Figura 16 - Colegament an paralél ëd doi generator ëd tension
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Se i suponoma che le doe tension nominaj a veuid a sio uguaj precise, ma che le doe resistense interne
a sio diferente (pr'esempi una dle pile a l'é un pòch pì dëscarià), se a-i son nen utilisator estern a và 'ncora tut bin,
përchè le doe tension as echilìbro e a-i é nen corent. Se i aplicoma un càrich fra ij doi pont A e B i podoma scrive
j'equassion ëd Kirchhoff për le tre maje e për ël neu A, e i l'oma quat equassion e le quat incògnite I1, I2, I3, V3,

Dal moment che le doe tension V1 e V2 a son soponùe istésse, a arzulta da la maja V1, R1, R2, V2, che

R1 I1  R2 I2  e  donca  che 2
1

2
1 I

R
RI . Ant ël neu A  i  l'oma  peui  che I1  I2  I3 e donca che

2
1

2
3 1 I

R
RI .  Se  i  consideroma  la  maja V2,  R2,  R3, i podoma scrive che V2  R2 I2  R3 I3 e  donca  i

podoma sostituì I3 :

1

2
32

2
2

1

2
3222

1

2
3222

1
;11

R
R

RR

V
I

R
R

RRII
R
R

RIRV

I  podoma  dé  'd  valor  a  nòstre  resistense  e  nòstre  tension.  Disoma  che V1  V2  1,5  V.   Peui  di
disoma che R1  0,1 , mentre për R2, che a corispond a na pila un pòch dëscarià, disoma che a l'é R2  0,5 .
A la fin i suponoma un càrich R3  10 .  Fasend ij cont as oten : I2 0,02479 A  ; I1  I2  5  0,12395  A  ;
I3  0,14874 A  ; V3 1,4874 V.

Lòn ch'as nòta a l'é che bele che tuta la corent a l'é fornìa da la pila carià, mentre l'àutra a travaja bin
pòch. Se ij doi generator a-i ero stàit butà an paralél përchè un sol a rivava nen a dé tuta la corent necessària, la
pila giontà a giuta bin pòch.

Adéss i podoma fé l'ipòtesi che le doe tension a veuid a sio nen pròpi istésse (sòn a peul capité fàcil se
anvece che pile as trata d'alimentator). Disoma che V1  1,5 V  ; V2  1,4 V  ; R1  R2  0,1   ; R3  10 .

As ved sùbit che se a-ié nen un càrich (R3 ) A-i resta na f.e.m. V1  V2  0,1 V  che a tira a fé
passé na corent pitòst fòrta (0,5 A) ant ël generator a tension pì bassa, ma an sens contrari, e sòn a ruvin-a la pila
o, macassìa, a fa dann. A l'é donca ciàir che mach da un dàit valor ëd R3  la corent contraria drinta al generator
V2 as anula. Cost a l'é 'l valor che a portrìa 'l pont A a la tension ëd 1,4 V, se a-i fussa nen ël generator V2.

Sòn a càpita cand an sla resistensa interna R1  0,1 ,  a-i é na cascà 'd tension ëd 0,1 V, e donca a na
corent I  1 A. Ma për avèj sta corent a venta che R1  R3  a sia 1,5 , e donca R3  a peul nen esse pì gròss ëd
1,4 .  Con 10 , coma ant ël cas ch'i vardoma sì, a-i sarìa 'ncora na corent contraria an V2. An fonsion ëd com
a son fàit ij generator a peulo interven-e diferent fenòmeno, ma macassìa 'l fonsionament a l'é nen col giust.
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TENSION E CORENT ALTERNÀ
Is arferima sens'àutr a la session 5, part 6, andova i parloma ëd la corent alternà e soa generassion. A

sta mira an anteréssa giusta la corent alternà che a peul esse dovrà për produve la corent contìnua d'alimentassion
për ij  dispositiv eletrònich e la corent alternà dovrà an manera diréta për produve 'l  calor che a serv a scaodé ij
càtod ëd nòstre vàlvole ò ij filament dle lus dë spìa.

Da  la  mira  ëd  lòn  ch'i  voroma  espon-e  an  costa  session,  is  limitoma  a  dì  che  nòstra  sors  ëd  corent
alernà a l'é sens'àutr na prèisa dl'impiant ëd cà, andova as treuva na tension alternà sinusoidal con un valor ëd 220
Vòlt eficent , con na frequensa ëd 50 Hz e na resistensa interna che a peul esse bassa a basta da podèjla trascuré a
le potense che i consideroma ëd dovré.

Trasformassion dla corent alternà
I l'oma parlà ëd "trasformator" ant la part 6 dla session 5 a parte da pag. 219. Lì i l'oma svilupà la còsa

da na mira pì teòrica, mentre ambelessì i vardoma d'esse pì pràtich.
An general, la corenta alternà a ven prodovùa da centraj elétriche da gròssi alternator, dont la strrutura

e 'l fonsionament, già acenà ant la session 5 part 6, an anteréssa nen ambelessì. A l'é distribuìa su gròsse distanse
a tension motobin àuta (che a peul rivé a 360'000V) e peui, con vàire sàut ëd trasformassion, a riva a cà nòstra
coma cola sors ch'i l'oma dit sì dzora. An nòstra ciaciarà i  partoma da sto pont.

Trasformator
Dàit ël preàmbol ch'i l'oma fàit, i consideroma un trasformator monofàse con primari alimentà a 220 V

a 50 Hz. La prima còsa da stabilì a l'é la potensa màssima che i voroma avèj ai cavion dj'avolgiment secondari. A
l'é  ciàir  che  a  venta  adissioné  le  potense  ëd  tuti  ij  secondari.  Un  trasformator  për  na  radio  ò  n'amplificator  a
vàlvole  a  l'ha,  ëd  sòlit  tre  avolgiment,  dont  ël  prim  a  forniss  la  tension  anòdica  (i  vëddroma  còs  a  l'é)  che  i
podoma ciamé Va (órdin ëd 250 V), lë scond a forniss la tension ëd viscàgi dij filament dle vàlvole che i disoma
Vf  (che ëd sòlit a l'é ëd 6,3 V), mentre 'l ters a forniss la tension ëd viscagi dla vàlvola ardrissòira che i disoma

Vr (che ëd sòlit a l'é ëd 5 V). I consideroma sempe tension eficente, parèj coma i considereroma ij valor eficent
ed la corent, se as ëspessifica nen quaicòs ëd diferent.

Dimensionament
A  sta  mira  a  venta  savèj  che  corent  a  serv  prelevé  da  costi  tre  avolgiment.  An  costa  tratassion  i

consideroma potense basse, che a ven-o da na corent Ia anòdica ant l'órdin ëd 100 mA (radio e cit amplificator).

La corent If  a dipend da vàire vàlvole che a-i son, gavà l'ardrissòira, e i suponoma che a sio quat, ognidùn-a con

un filament. La corent për ògni filament a 6,3 V a l'é 'd sòlit an sl'órdin ëd 300 mA e donca la corent If  total a

sarà  an  sl'órdin  ëd  1,2  A.  Ël  filament  ëd  l'ardrissòira  a  peul  ciamé  na  corent Ir ëd 2  A. La potensa total ai

secondari Psec  a sarà donca, esprimùa an VA:

rrffaa IVIVIVPsec

che an nòstr esèmpi a val a-peu-pré 42,56 VA. Is arferima donca a na potensa malcontà ëd 45 VA. Sòn, për un
trasformator bin fàit, a pòrta a un rendiment  ëd 0,85 a-peu-pré. La potensa ciamà dal primari Pprim a  sarà
donca

secPPprim

che an nòstr esempi, sempe malcontà, a podrìa esse 53 VA.



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

22

Na  vira  che  la  potensa  al  primari  a  l'é  conossùa,   a  venta  consideré  'l  material  fer-magnétich  che  a
forma 'l  nùcleo dël  trasformator.  Se  i  dovroma un nùcleo ëd lamierin ëd fer-silicio,  sòlit  material  an sto cas,   i
podoma consideré (e sì i vardoma nen ël përchè) che cost a travaja gia bin con n'indussion magnética che a sia a-
peu-pré ëd 1 Weber/m2,  ma  a  travaja  méj  se  l'indussion  a  ven  tnùa  pì  bassa,  con  l'inconvenient  d'avéj  un
trasformator pì gròss. An nòstr cas i podoma basésse su n'indussion ëd 0,8 Weber/m2.

Për produve costa indussion ant ël fer i comensoma a consideré che se ant ël fer a-i è un fluss , che i
suponoma sinusoidal, vis-a-dì dla forma tsinmax ,  i  l’avroma,  da  le  lèj  generaj,  che  për  ògni  spira
concadnà con sto fluss a-i sarà na fòrsa eletromotriss (fem ) e  che a l’avrà un valor istantani

t
td

de cosmax

Costa fem a l’avrà donca un valor màssim dait da maxmaxE e a sarà sfasà an ritard ëd 90° rispét al

fluss. Se adéss i consideroma ël valor eficent E,  cost a sarà dàit da max
max

2
2

2
fEE , e se i consideroma

n’avolgiment ëd N spire, i l’avroma na fòrsa eletromotriss total su st’avolgiment dàita da:

NfEtot max2
2

Adéss i consideroma che l’indussion magnética B a l’è dàita dal fluss dividù për la session trversà dal
fluss midem. Costa session A, che ant l’ària a echival a la session dla spira, ant ël cas dë spire anvërtojà antorna a
un nùcleo ëd fer, a l’è, an pràtica, la session dël fer, contut che la spira a peussa esse pì larga, a rason dla fòrta

përmeabilità dël fer midem. Donca
A

B  e da sòn AB .

Se adéss i consideroma che l’avolgiment primari a sia fàit da N1 spire, la fem  eficenta E1  indota an sël
primari a sarà dàita dà:

1max1max1 44288,4
2

2 NABfNABfE

I  l'oma vist  ant  la  part  6  dla  session 5,  che sta fem a  ugualia  la  tension aplicà,  con segn contrari,  an
manera che a sia E1  V1  0  e donca i l'avroma che V1  E1.

Se i dividoma për N1 ij doi member i trovoma la tension e1  che as  ëstabiliss  su ògni  spira,  dont  ël
ressìproch a l'é 'l nùmer dë spire nv1  che a-i van për ògni Vòlt ëd tension an sël primàri. I l'oma che :

ABfE
Nnv

max1

1
1 44288,4

1

An fonsion dla potensa che 'l secondari a venta che a fornìssa, as peul dimensioné la session A dël
nùcleo.  Sòn a  venta  ch'a  ten-a  cont  dël  tipo 'd  fer  e  vàire  d'àutri  fator,  ma a-i  son ëd tabéle  arcavà da fòrmule
sperimentaj che a giuto an sto sens.

An general a arzulta che la session dël nùcleo Sn  a  l'é  proporsional  a  la  radis  quadrà  dla  potensa  ai

secondari Psec  moltiplicà për un coeficent Kd sernù ant un dàit camp ëd valor. Se i disoma Sn  an cm2 , la potensa

Psec  an VA,  i podoma scrive che:

secPKS dn

Un termo Kd cit a produv na session pì cita, e donca, për na dàita indussion Bmax , un nùmer dë spire

pì gròss e na corent ëd magnetisassion pì bassa, rispér a lòn ch'a càpita con un termo Kd gròss. Ël camp dë sto
termo a l'é a-peu-pré da 0,7 a 1,6 për ij  cas che i consideroma.  Na vira fissà la session dël fer, se i pijoma për
bon-a n'indussion B  0,8 Weber/m2,  i podoma trové 'l nùmer dë spire dël primari. Për completé nòstr esempi
fin-a sì i disoma antlora che na potensa, trovà prima, ëd 53 VA  con un fator Kd  1,5  a pòrta a na session dël
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nùcleo ëd 10,9  11 cm2.  I podoma antlora sërché fra ij lamierin a E standardisà, un che a l'àbia la colòna sentral
larga fra ij 3 e ij 4 sentim, e peui conté vàire lamierin a servo për fé në spessor a basta da avèj 11 cm2 ëd fer coma
surfassa dla colòna.  I suponoma d'avèj trovà un lamierin con colòna sentral ëd 3,5 cm. , antlora con sti lamierin i
dovoma rivé a në spëssor ëd 11 / 3,5  3,143  3,2 cm.  Se 'l lamierin a l'é spess 0,5 mm. a-i na serviran 64.

Lë spessor efetiv dël nùcleo a sarà un pòch pì gross che 3,2 cm,  dal moment che ij  lamierin a podran
nen esse an përféta aderensa, ma a venta ten-e cont d'un fator d'ampacadura Ka  che 'd sòlit a l'é considerà 1,11.
Sòn a càmbia nen la session dël fer, ma cola dël rochet che a pòrta j'avolgiment. L'ocupassion an spessor a sarà
donca ëd 3,2 · 1,11  3,6 cm.

A sta mira i l'oma ij dàit për calcolé nv1  che a sarà dàit da (i arcordoma che i soma a 50 Hz.):

Vspire
ABf

nv /69,4
128,05044288,4

10
44288,4

1 4

max
1

Dal moment che 'l primari a l'é alimentà a la temnsion ëd V1  220 V,  sò nùmer dë spire a sarà:

 N1 = nv1 · V1 =  1032 sp

I podoma 'ncora vardé che diàmetro a venta ch'a l'àbia 'l fil dl'avolgiment primàri. Dal moment che la
potensa a l'é ëd 53 VA,  còsa che, për coma i l'oma stabilila, a dovrìa già include le pèrdite ant ël fer, la corent
primària a sarà : I1  Ppri, / V1  53 /220  240 mA.

Sempe da le tabele i podoma arcavé che na densità 'd corent pì che tranquila an coste condission a l'é
pr'esempi 2,5 A/mm2  e donca un fil ëd session 0,1 mm2  a basta già. Sòn a pòrta a un ragg ëd 0,18 mm. e donca a
un diàmeter ëd 0,36 mm.

Për ël secondari a venta 'ncora consideré un fator ëd perdita che a l'ha valor tìpich ëd 1,06 e che a fà
chërse nv2  rispét a nv1  (spire per Vòlt). I l'oma

Vspirenn vv /97,469,406,106,1 12

Le spire dij sircuit secondari a saran donca

spireN
spireN

spireN

a

f

a

2597,45
3197,43,6

124297,4250

As trata donca dë stabilì ël diàmeter dij fij për j'avolgiment secondari, tnisend l'istéssa densità ëd corent
com i l'oma fàit për ël primari. I l'oma che Ia  100 mA , If  1,2 A , Ir  2 A.  Con ij discors ëd prima  i rivoma a
diàmeter che për la tension anòdica a l'é 0,25 mm, për ij filament a l'é 0,8 mm e për ël viscagi dl'ardrissòira a venta
ch'a sia 'd 1 mm.

I savoma da la tratassion general an sij trasformator che na corent an sël secondari ëd I2  a arciama na
corent an sël primari I1  che a val 21 InI  andova n  a l'é 'l rapòrt ëd trasformassion. Noiàutri i l'oma trovà la
corent primària dovrand le potense an sij secondari e ël rendiment ch'i l'oma suponù. Adéss i provoma a calcolé
la  corent  primaria  considerand  ij  rapòrt  ëd  trasformassion,  e  i  vardoma  che  màrgin  a  resta  për  la  corent  ëd
magnetisassion e j'àutre pèrdite, ch'i l'oma prima considerà con ël rendiment.

La coernt Ia  a ciama an sël primari la corent I1a (1242 / 1032) · 0,1 A  0,1203 A

La coernt If a ciama an sël primari la corent I1f (31 / 1032) · 1,2 A  0,0360 A

La coernt Ir  a ciama an sël primari la corent I1r  (25 / 1032) · 2 A  0,0484 A
La  corent  total  che  a  passa  ant  ël  primari,  prodovùa  da  le  corent  secondàrie  a  arzulta  esse 205 mA,

pitòst pi bassa ëd cola che i l'oma calcolà tnisend cont ëd na potensa total ëd 53 VA, che a corispond a 241 mA.
Sòn a veul dì che i l'oma supòst na corent ëd magnetisassion a veuid ëd 241  205  36 mA.

A  sta  mira  i  disoma  che,  ëd  sòlit,  l'ardrissòira  a  travaja  an  sle  doe  mesonde,  e  sòn  a  ciama  che  ël
secondari a àuta tension a sia ardobià, com i vëddroma ant lë schema che i arportroma dòp, con ël pont sentral
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che a ven portà fòra e a andrà colegà a massa.  Sòn an dis che le spire che a venta anvërojé an sël rochét che a
sarà anfilà an sla colòna sentral për realisé l'avolgiment dl'àuta tension a son nen 1242 ma a son 2484.

Për podèj finì ël progét ëd nòstr trasformator a venta 'ncora stabilì col ch'a l'é lë spassi ocupà dai nòstr
avolgiment, e da l'solament necessàri fra j'avolgiment, tnisend cont che a peulo trovesse a tension motobin
diferente.  Ij  fij  d'aram  che  as  deuvro  a  son  fij  smaltà,  e  lë  smalt  a  fà  da  isolament  fra  spira  e  spira,  e  a  son
caraterisà an tabéle dël produtor, andova a l'é indicà ël diàmeter dl'aram nù, ël diàmeter dl'aram vernisà , ël nùmer
dë spire che a stan, un-a da fianch a l'àutra, ant un centim, un fator d'ampiniment, la resistensa elétrica al méter e
'l pèis al méter. Se i vardoma figura 17 i podoma ilustré nòstr cont.

Figura 17 - Session frontal e an pianta dël nùcleo

As peul calcolé parèj lë spassi ocupà ant la fnestra h  ·  l  da  la  session  dël  primàri  (is  limitoma  a
consideré st'avolgiment e për j'àutri ël cont a l'é fàit a l'istéssa manera).

Antant a venta consideré che l'avolgiment a l'é fàit an s'un rochet dël tipo ëd col arportà an figura 18,
che,  dòp  che  j'avolgiment  a  son  stàit  fàit,  a  arsèiv  ij  lamierin  ch'a  servo,  anfilà  an  manera  alernà  për  rende
trascuràbil un possìbil trafer. Ël rochet a venta donca che a rispéta le misure dij lamierin, e ël fil anvërtojà a venta
che a staga ant ël rochét.

Figura 18 - Rochét dël trasformator

I l'oma supòst che 'l fil dël primari a l'avéissa un diàmeter ëd 0,36 mm. A venta donca serché un fil con
aram nù  dë  sto  diàmeter.   Se  i  vardoma  an  s'un  catàlogh  i  trovoma  ël  diàmeter 0,355 mm che,  dàite  le  nòstre
aprossimassion, a và sens'aurt bin (col sùbit pì gròss a sarìa già ëd 0,4 mm). Suponend che a vada bin ël prim gré
d'isolament, sto fil smaltà a l'ha diàmeter ëd 0,395 mm.

Sempe fasend cont aprossimà ma rasonà, i podoma consideré un fator d'ampiniment ëd 1,1 e ten-e
cont d'un diàmeter ëd 0,395 · 1,1  0,43 mm malcontà, che a pòrta a un nùmer dë spire al cm linear ëd 23. Sòn a
veul dì che se i suponoma un rochet con h'  6 cm,  ant un seul a-i saran 6 · 23  138 spire, e për piassé 1032 spire
a-i andran 1032 : 138  7,48 seuj, donca 8 seuj dont un a sarà nen complét. I suponoma sempe che ij seuj a sio
spess 0,43 mm, ma sì i giontoma un seul ëd papé fra ij seuj ëd fil, e donca i tnima cont d'un décim ëd milim an pì,
vis-a-dì 0,53 mm  për seul. Lë spessor total dël primari a sarà 0,53 · 8  4,24 mm.  I giontoma 'ncora tre gir ëd
carta për isolé primari e secondari, e i trovoma në spessor total ëd 4,5 mm.

I  l'oma  dit  che  la  colòna  sentral  dij  lamierin  a  l'à  në  spessor  ëd 3,6 cm,  mentre  a  l'é  làrga 3,5 cm.   I
suponoma che la lus intèrna dël rochet a sia ëd 3,6 x 3,6 cm., mentre 'l da fòra dël tubo sentral a sarà 3,8 x 3,8 cm.

h l s

Spira média primari

Spira média secondari

h

l

l’

h’

s s’
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Malcontà i podoma dì che la spira la pì curta a sarà longa 3,8 · 4  15,2 cm. La spira la pì longa a l'avrà
un lat ëd 0,45  3,8  0,45  4,7 cm e donca a sarà longa 4,7 · 4  18,8 cm. La spira mesan-a a sarà donca longa
(15,2  18,8) : 2  17 cm.

Dal moment che le spire a son 1032, i l'avroma na longhëssa dël fil ëd 1032 ·17  17544 cm  176 m.
Dal catàlogh dël fil i arcavoma che la resistensa elétrica a l'é 174,2 /Km e donca nòstr primari a l'avrà na
resistensa ëd 176 · 0,1742  30,66 .

Për j'àutri avolgiment as procéd a l'istéssa manera. I stoma nen a arporté tute le malìssie 'd costrussion,
tipo pr' esempi, com as fà a porté fòra ij fij ëd terminassion dj'avolgiment, e via fòrt.

Schema elétrich dl'alimentator
An figura 19 i arportoma lë schema ëd n'alimentator clàssich a valvole, che a fornìss la tension

contìnua a parte da la tension alternà ëd cà, a 220 V 50 Hz.

V1 (80)

L1

C1 C2

N4

N3

N2

N1

T1

VCA
 VCC

B

C D

N

F
A

Figura 19 - Alimenator a doe mesonde

L'avolgiment primari dël trasformator T1 a l'é fàit da N1 spire e a l'é colegà a la tension alternà dla rete a
220 Vef., 50 Hz. Ij doi secondari N2 e N3 a  son fàit  con j'istéss  nùmer dë spire  e  anvërtojà  ant  l'istés  sens,  an
manera che la presa sentral a sia coma 'l pont sentral ëd n'ùnich avolgiment N2  N3. Ant ij pont A e B  a-i saran
donca, rispét a la massa andova 'l pont sentral a l'é colegà, doe tension alternà istesse, ma an oposission ëd fase.
Ël valor ëd coste tension a dipend dal rapòrt ëd trasformassion N3 / N1 . A venta noté che sta valvola a peul avèj
na tension anòdica màssima ëd 350 V eficent e donca 13 59,1 NN  (l'alimentator parèj a l'é fàit për dé tension
antorna a 250 V ). L'avolgiment N4 a dà 5V ef. e na corent ëd 3 A  për alimenté 'l filament dla valvola. N'àutr
lìmit che a venta consideré a l'é che la vàlvola a pòrta na corent màssima fra filament (catod) e anodo (un dij doj)
100 mA eficent,  e  che cand a  passa  sta  corent  an sla  vàlvola  casco a-peu-pré 45 V. Sì, macassìa, i doma mach
n'uciada ampréssa al fonsionament, che a sarà peui studià ansema a lé vàlvole pì anans.

Comensoma a vardé com a fonsion-a la vàlvola. ël filament a l'é scaodà al calor ross da la corent che a
sìrcola ant l'avolgiment N4,  e  an  coste  condission  a  manda  fòra  na  nivola  d'eletron  për  efét  termjonich,  che  i
vëddroma a sò temp (i arcordoma che ant la vàlvola a-i é 'l veuid. Se la placa (ànod) a l'é positiva, antlora costi
eletron a ven-o atirà da la placa midema, mentre se la placa a l'é nen polarisà, j'eletron a son arciamà andarera dal
càtod  che  a  dventa  un  pòch  positiv  (sòn  a  càpita  cand  mach  ël  filament  a  l'é  colegà  a  sò  avolgiment  dël
trasformator. Ai doi estrem dël filament a-i é la tension alternà 'd 5 V, sensa d'àutri arferiment). Se peui la placa a
l'é negativa rispét al filament (càtod), antlora j'eletron a son arbutà andarera.

Colegà com ant ël sircuit ëd figura, ël filament (pont C ),  al moment che as dà tension al primari dël
trasformator, a l'é tnù a massa dal conensator C1, che a l'é dëscarià. Le doe plache (pont A e B ) a l'han aplicà le
doe tension alternà an oposission. Is arferima a figura 20, andova i l'oma arpresentà l'andament dle tension ant ij
pont A,  B,  C, considerand che a-i sio nen, për ël moment, l'indutansa L1 e 'l condensator C2. I l'oma anvece
considerà che la vàlvola a l'  ha na resistensa interna Ri che a l'é nen linear con la tension e che, macassìa, a-i é
sempe un sàut ëd tension fra ànod e càtod, contut che la corent a riva pì nen a passé (i vëddroma tut méj dòp).
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Tension al pont C
con condensator C1

Tension al pont C
sensa condensator C1

Tension al pont A

Tension al pont B

V

t

Figura 20 - Tension ant l'alimentator a veuid

I notoma che, an pràtica, cand ël condensator a l'é carià a la màssima temsion, la vàlvola a pòrta pì nen
corent, se nen, an sij pich, për compensé le pèrdite che a peulo essie ant ël condensator. Con costa vàlvola sto
condensator a peu esse al pì ëd 32 F.  Se i suponoma 'l  colegament complét com an figura, gavà che a-i và pì
temp a rivé a la tension contìnua se l'alimentator a resta a veuid a cambia gnente. Se a la seurtìa a-i ven colegà un
càrich che a pòrta via corent, antlora la situassion a dventa cola 'd figura 21.

V

t

Tension al pont D

Figura 21 - Tension dl'alimentator sota càrich

L'ossilassion dla tension ch'a resta (motobin esagerà an figura), a dipend dai valor C1, L1, C2, e, natural,
da la corent fornìa al càrich. I podrìo avèj C1 e C2 istéss ëd 16 F e L1 ëd 3 H, con na resistensa 'd 100  150 .

Le doe capacità e l'indutansa a fan un filtro passa bass, che a taja le frequense superior al valor
CL

ft
1

. I

vëddroma peui còs a veul dì tajé le frequense superior. Sì noi i l'oma n'ondulassion che a l'é nen a 50 Hz ma a
100 Hz, e nostr filtro a taja le frequense superior (a basta sostituì ij valor) a 46 Hz.

I  l'oma dit  che cand la  corent  fornìa  a  l'é  antorna ij 100 mA,  an sla  vàlvola  a-i  é  un sàut  ëd tension
d'apopré 45 V. Sòn a corispond a na resistensa interna ëd 450 . Se i giontoma la resistensa dl'avolgiment ëd
l'indutansa ëd 150   i  rivoma  a  un  total  ëd 600 . As peul nen disse che l'alimentator a l'àbia na resistensa
interna bassa, e donca sto tipo d'alimentator a va bin a alimenté un càrich che a ciama nen pì che 100 mA, che a
sio pitòst costant, com ant l'alimentassion dle veje radio a valvole.

Na cita considerassion costrutìva an sl'isolament
Për  garantì  un  bon  isolament  cand  as  costruìss  un  trasformator,  a  l'é  necessàri  ten-e  present  che

diferense 'd potensial a peulo stabilìsse fra le diferente part dël trasformator midem, cand sto trasformator a ven
dovrà ant un sircuit coma col ch'i l'oma ilustrà an figura 19.

Prima 'd tut i consideroma ël primari e sò colegament con la spin-a dla corent ëd cà. An costa spin-a a
dovrìo essie tre fij dont ë prim ( giaun-verd ) a l'é col ëd "tèra ", colegà al beucc sentral. Sto fil, colegà an nòstr
dispositiv al tlé metàlich, a évita 'd pijé la scòssa an cas ëd dispersion ò d'eror. A l'é colegà a la tera che a dovrìa
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essie ant le cròte dël condomìnio, e a forniss l'arferiment për j'àutre tension. Në scond fil a dovrìa esse bleu e a
l'é dit "neutr ". Se l'impiant ëd distribussion da l'ùltima gabin-a 'd trasformassion a l'é bin fàit e bin bilansà, sto fil
a dovrìa mach avèj na cita tension rispét a tèra, përché ant la gabin-a a l'é arferì a tera. ma nen sempe le còse a
van parèj. L'impiant, an efét a l'é bilansà giusta an média, ma sòn a dipend da j'utilisator ativ moment për
moment. Se peui l'impiant a l'é véj a peul esse che sto fil a sia 'dcò chièl sota tension, an manera che a l'é sempe
méj nen fidésse. Ël ters fil, che a dovrìa esse maron a l'é col ëd " fase ", e cost a pòrta la tension alternà a 220 V
rispét al neutr.

An sël primàri ij doi fij "fase"  e  "neutr"  a  venta  che  a  peusso  esse  scambià  sensa  problema,  dal
moment che la spin-a a peul esse anfilà ant la prèisa an tute doe le posission. A venta donca nen fé cont che un
dàit fil a sia sempe 'l neutr.

Ël pachet ëd lamierin e ël tlé ch'a sara 'l trasformator a son a massa, e tra primari e massa a-i son donca
220 V eficent, che a veul dì na tension màssima ëd 220 · 1,414  311,04 VMAX , che a son da consideré a tuti doi
ij terminaj. I podoma vardé adéss che tension a-i é fra doi seuj dl'avolgiment primàri.

Suponoma un seul che a ven anvërojà da snistra a drita con 138 spire. Dal moment che i l'oma calcolà
4,97 sp./V,  fra j'estrém el seul a-i saran 27,766 V. El seul dòp a ven anvërtojà da drita a snistra e 'dcò chiél a
l'avrà na tension fra j'estren ëd 27,766 V. Sòn a pòrta la prima spira dël seul da sota e l'ùltima spira dël seul da
dzora a esse l'un-a an sl'àutra con na diferensa 'd potensial fra 'd lor ëd 27,766 · 2  55,32 Vef., che a corispondo
a 55,32 · 2  78,22 VMAX.

Fra primàri e secondari la carta d'isolament a venta ch'a sia bela spëssa përchè la diferensa 'd tension fra
'l  terminal  estern  (ùltime  spire  )  dël  primari  e  terminal  intern  (prime  spire  dël  secondari)  a  peul  esse  gròssa.  I
suponoma che l'avolgiment secondari a sia bobinà ant l'istéss sens dël primari, e a son an sl'istéssa colòna, donca
con ël fluss magnétich ant l'istessa diression. An figura 19 i l'oma indicà ij pont finaj dj'avolgiment con un balin,
second la convension.

I l'oma vist che la fem  indota ant ël primàri a l'é an opsission a la tension aplicà. Costa fem a produv
la  tension  an  sël  secondàri,  che  a  l'é  an  fàse  con  la fem midema, e donca an oposission a la tension aplicà al
primàri. Ël secondari a l'é colegà a massa ant ël pont sentral, e donca rispét a sto pont, ël pont B a l'avrà, a na
dàita mira, un valor VaMAX, vis-a-dì 250 · 1,414 353,5 V. Is ciamoma che tension a-i sarà an sël terminal F
e coma as peul arferìsse costa a la massa dël dispositiv.

Se i l'oma butà la spin-a an manera che 'l pont N a sia dabon an ël neutr dla rete, i l'oma che mentre B
a l'é a la tension vista sì dzora, ël pont F a l'é al màssim positiv, vis-a-d'ì a 220 · 1,4114  311,1 V e sta tension a
l'é 'dcò chila (travers ël neutr) arferìa pì o manch a la massa dël dispositiv

Ij pont F e B a son davzin ant ël trasformator, e fra 'd lor la diferensa 'd potensial a peul esse , com as
peul sùbit calcolé, ëd 664,6 V. La càrta comun-a a l'ha già na reidëssa dielétrica ëd 6 kV/mm. Noi i l'oma suponù
në spessor ëd càrta d'isolament ëd 0,3 mm, che a basta e a vansa  bele che as ten-a cont che, a la terminassion. ël
fil a peul esse dësquatà për esse saldà.

Sempe vardand lë schema ëd figura 19, as peul noté che l'avolgiment dij 5 V për ël viscagi dël filament,
an costa vàlvola a l'é colegà për un cavion a l'àuta tension contìnua. Rispét a la massa, donca, ij 5 V a son su un
"sòco" ëd  VCC , e sòn rispét a la massa dël dispositiv, e donca 'dcò rispét al pachet dij lamierin. St'avolgiment a
l'é 'd sòlit ël pì estern e a venta fé ch'a sia bin isolà dai lamierin e che as peussa nen toché da fòra. An efét im
arcòrdo ëd na bela beda che i son pijame, con un trasformator montà an orisontal, che a l'avìa sto avolgiment
estern e ij fij mach isolà da soa smaltadura. Ma 'l trasformator a l'era véj e la part esterna dla vernis isolanta a l'era
un  pòch  ruvinà.  Mentre  a  fonsionava,  e  tnisend  con  na  man  ël  tlé,  con  l'àutra  i  l'hai  provà  a  sente  se  'l
trasformator a scaodava... I l'hai notalo fra le gavade da pì nen fé.

Autotrasformator
L'autotrasformator  a  l'é  un trasformator  andova a-i  é  mach n'avolgiment  për  primari  e  secondàri.  Ël

prinsìpi 'd fonsionament  a l'é l'istéss che për ël trasformator normal, andova un fluss magnétich a l'é prodovù da
la corent alternà che a sircola ant un dàitr nùmer ë spire, e sto fluss magnétich variàbil a produv n' àutra corent
alternà dàita da la tension che as ëstabilìss ai cavion ëd n'àutr dàit nùmer dë spire concadnà con ël fluss midem.

Coma për ël trasformator normal, antlora i l'avroma che N1 spire dl'avolgiment a saran cole
dl'avolgiment primari, mentre N2 spire a saran cole dl'avolgiment secondari. A-i na fa nen che le spire ëd
n'avolgiment a coincido con na part dle spire dl'àutr avolgiment. An figura 22 i arportoma në schema dë sto tipo
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'd  trasformator,  andova  as  peul  noté  sùbit  n'inconvenient  che  sta  solussion  a  presenta.  An  efét  primari  e
secondari a son colegà fra 'd lor da na mira dla continuità ohmica, e donca, an quaich manera, ël dispositiv a l'é
colegà con continuità metàlica, a la réte 'd distribussion. A ventrìa che ël neutr dla rete a corent alternà a fussa
pròpi "neutr" dabon e che a fussa sempe colegà al terminal comun (a venta che la spin-a a sia anfilà ant la prèisa
ant la manera "conossùa" e giusta. ël trasformator arpresentà an figura a l'é pròpi ël prim trasformator che mi i
l'hai dovrà da cit an mé prim esperiment ëd ràdio (a-i era un grand che am tnisìa d'euj e am dasìa le drite oltra che
a spieghéme lòn ch'i dovìa fé e përché. Ancora adéss i vorerìa dije : "merì Pierin". Tuta mia aventura d'arsercador
a l'é partìa da lì  - i l'avìa 13 ani - ).

Figura 22 - Autotrasformator

Ant la part 6 dla session 5 i l'oma nen parlà d'autotrasformator, e donca sì i l'ma 'dcò giontà ël diagrama
vetorial ëd tension e corent ëd n'autotrasformator sota càrich. L'avolgiment a l'é fàit da N2 spire, dont le prime
N1 a servo  ëdcò da primari. La tension V1 , aplicà da fòra,  a produv ant ël nùcleo na fòrsa eletromotris E1  che
a tira a oponse a la tension midema, e donca a val E1  V1 .

As  produv,  ant  ël  nùcleo,  un  fluss   che,  dàite  le  pèrdite  për  istéresi  e  le  pèrdite  ant  l'aram
dl'avolgiment, a ciama na corent I0 che a sìrcola ant le spire N1 . Ël fluss   a fà an manera che ai cavion dle N2

spire, as treuva la fem E2 , an fase con E1 e dont E1 midema a l'é na part.  Sò valor a l'é sempe dàit da :

1

2
12 N

NEE

Cand ël secondari a alimenta un càrich, cost a produv la corent I2 ant ël secondari N2, che a soa vira a
ciamrìa na corent I'1  an sël primari, che a l'é an oposission a la corent I2  dël secondari. Sò valor a dipend da I2 e
dal raòrt dle spire second la relassion ch'i l'oma vist ant la part 6 dla session 5, vis-a-dì:

1

2
21 N

NII

A costa corent as gionta la corent I0 che a ten cont dle pèrdite. La corent total ant le N1 spire primàrie
donca a dovrìa esse  l'adission vetorial 011 III . A venta però ten-e cont che ant le spire dël primàri a-i é nen
mach la corent primària, ma 'dcò cola secondària I2 . che a l'é an oposission a I'1 , e donca i l'avroma che la corent
ant ël primàri a sarà dàita da

012 IIII

e la component I2 a ven an pràtica arduvùa ëd I'1 , che, con un trasformato coma col ëd nòstr esempi, a cambia
segn a I., rispét a I2.

Coma un trasformator a avolgiment separà, ëdcò sto trasformator a l'é "invertìbil" e a peul serve tant a
ayssé coma a sbassé la tension.

An nòstr esempi, concadnà con l'istéss fluss,  an sl'istéss nùcleo a-i son ëdcò ij doi avolgement separà
për ij 5 V e për ij 6,3 V. Almanch për ij 5 V a l'é ciàir, da l'usagi che i l'oma fàit an figuta 19, che s'avolgiment a

5 V

6,3 V

V1 = 120 V

V2 = 250 V

V1 = - E1

E1

V2 =  E2

I0

I1
I’1

I = I2 - I’1

I2

N2

N1
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peul  nen  esse  un  tòch  dl'avolgiment  comun,  dal  moment  che  a  venta  che  a  sia  separà  da  na  mira  elétrica  për
podèj andé tut al potensial dl'àuta tension ardrissà.

L'alimentator  che  i  l'avìa  realisà  a  sò  temp  a  l'era  giust  coma  col  arportà  an  figura  23.  A  servìa  a
alimenté n'ossilator a bassa frequensa (400 Hz p' ò manch) dont i arcòrdo pì nen lë schéma.

Figura 23 - Alimentator con autotrasformator

Da arcordé che ant në schema coma cost gnun pont a peul esse considerà neutr, e cand ël dispositiv a
l'é alimentà a venta nen toché ij fij.

5 V

6,3 V

80

C

R

C
+ V
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STRUMENT ËD MISURA
I  parloma  sùbit  djë  strument  ëd  misura  ëd  base,  che  i  dovreroma  (an  manera  virtual)  anans  ant  la

dëscrission. I consideroma donca prima në strument a bobin-a mòbil, che a l'é nen dij pì modern, ma che as
adata bin al perìod cand le vàlvole termojòniche as dovravo për tute le aplicassion d'eletrònica (fin-a për ij
calcolator, che sensa esse potent e sensa esse velòce, con bin poca memòria, a ocupavo në stanson complét).
Peui i vardoma në strument che a l'é 'dcò possìbil fésse a cà (ma a venta nen pretende che a sia precis). e che a l'é
ciamà "strument a fil càud". A la fin i podoma vardé në strument da laboratòri 'd fìsica për ëd misure particolar,
che a-j diso "galvanòmeter balìstich".

Strument a bobin-a mòbil
Sto strument a l'é pitòst delicà e a venta "tratelo bin", ma a peul avéj na bon-a precision. A l'é stàit ël pì

spantià  prima djë  strument  digitaj,  e  a  l'é  'ncora  un bon ëstrument  adéss.  An sostansa lë  strument  a  misura  la
corent contìnua che a lo traversa.

Strutura
Nostr strument a l'é donca un "Galvanòmeter tipo Deprez - D'Arsonval", an realisassion sempia, che i

dëscrivoma ampressa sì sota, arferense a figura 24.

Figura 24 - Galvanòmeter Deprez - D'Arsonval

Un  magnete  përmanent  a  l'é  sagomà  com  an  figura,  e  fra  j'espansion  polar  a-i  é  un  nùcleo  fer-
magnérich sircolar che a lassa un trafer che a l'ha na session a coron-a sircolar, amanch për lë spassi ùtil, andova
as bogia la bobin-a mòbil. Ël nùcleo a l'é tnù da supòrt diamagnétich che a lasso lë spassi a la bobin-a për podèj
giré.  Ant  ël  trafèr  che as  forma a-i  é  un camp magnétich an pràtica  radial,  con lìnie  'd  fòrsa  che a  van vers  ël
nùcleo ant la part a snistra e a seurto dal nùcleo ant la part drita. Magnéte, espansion e nùcleo a formo l'echipagi
fiss che a produv ël camp magnétich costant.

L'echipagi mòbil a l'é fàit da un tlerin retangolar d'alumìnio (material nen magnétich ma condutor e
legér) che a pòrta l'avolgiment dla bobin-a mòbil. Ël tlerin a l'é a l'é tnù da doi pivò coma indicà an figura, che a
soa  vita  a  fan  perno  su  doe  pere  dure  (coma  ij  rubin  dle  mostre  mecàniche).  A  sti  perno  a  son  tacà  le  mòle
antagonìste  a  spiral,  che  'd  sòlit  a  son  ëd  bronz  fosforos,  che  a  produvo  la  cobia  antagonista.  Ste  mòle  a  son
montà un-a al contrari 'd l'àutra, an manera che cand l'indes a gira un-a as ëstrenz e l'àutra as ëslarga. L'efét
antagonista a l'é l'stéss, ma parèj as compenso le dilatassion dàite da le variassion ëd temperstura. Un-a dle mòle a
l'ha l'atach a la part fidda che a peul esse spostà con un dispositiv comandà da na vis ëd regolassion. an manera
che as peul sempe arporté a zero l'ìndes cand a-ié nen corent an misura, e compensé parèj le cite deformassion
che a peulo capité.

Le mòle a peulo serve a porté la corent an misura a la bobin-a, e antlora a-i van ed malìssie për garantì
l'isolament dle mòle e dij pivò dal tlerin d'aluminiò, e na bon-a condutività fra mòle e cavion dla bobin-a.

L'indes a l'é a lancëtta, bastansa longa, fissà a l'echipagi mòbil e bin bilansà coma pèis antorna a l'ass dij
pivòLa part  ëd l'ìndes  che a  l'é  an sla  scala  graduà a  l'é  a  cotel  e  a  j'é  në spécc da sota.  Vardand l'indes  ant  la
posission andova sò rifléss ant lë specc a spariss sota l'indes midem, as évito j'eror ëd paralasse.

N S

magnete permanent

nùcleo fermagnétich

supòrt nùcleo

bobin-a

ìndes
bobin-a

mòla a spiral

mòla a spiral

supòrt

supòrt

nùcleo fermagnétich

espansion polar
N S



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

31

Fonsionament
An figura 25 i arportoma un particolar dla bobin-a mòbil. I l'oma giusta arpresentà na spira e mesa, la

diression dl'indussion magnética B, la longhëssa l  dët tràit ativ dla spìra e sò brass b  rispét a l'ass ëd rotassion. I
l'oma vist  che la  strutura  magnética  a  fà  an manera  che,  qualonque a  sia  la  posission angolar  dla  bobinà mòbil
(ant ël camp ëd soa libertà 'd moviment), l'indussion B  a l'é sempe paraléla a la spira.

Figura 25 - Particolar (schemàtich) dla bobin-a mòbil

Cand la bobin-a a l'é përcorùa da na corent i , an s'un tràit ùtil (prim lat vertical, longh l  ) dla spira, as
ësvilùpa na fòrsa përpendicolar a la spira midema. che a val:

ilBf

mentre 'l brass ëd costa fòrsa a val b (metà dël lat superior dla bobin-a). L'istessa fòrsa as ësvilùpa an sl' ëscond lat
vertical dla spira. Se donca i ciamoma d  2 · b ël lat superior dla spira, i  l'avroma che ògni spira  a produv na
cobià cm  an sla bobin-a (e donca an sl'echipagi mòbil), ëd dilBcm ,  e se N a l'é ël nùmer total dë spire dla

bobin-a, la cobia total Cm  che  a  agiss  an  sla  bobin-a,  e  che  a  dipend  nen  da  la  posission  angolar  dla  bobin-a
midema,  a val

NdilBCm

Antagonìsta a sta cobia a-i é la cobia elàstica Ca dle mòle, dont la fòrsa a l'é proporsional a lë
spostament angolar , e proporsional a la costant elàstica k. Donca

kCa

Se i ciamoma a0 la posission ëd partensa, andova Cm e Ca a son zero e l'ìndes a l'é an sla opsission =
ëd partensa, fasend passé na corent i, l'indes as pòrta ant la posission d'echilìbri, andova Cm = Ca e donca

i
k

NdlBkNdilBCC am

L'indussion B a l'é costanta, donca l'àngol   a l'é proporsional a la corent ant la bobin-a, e la scàla a l'é
linear.

La bobin-a a sarà fàita da un dait nùmer dë spire, che a l'é un comproméss fra lòn ch'a serv për rason
an contrast fra 'd lor. A l'é ciàir (e as ved da lòn ch'i l'oma scrivù sì dzora) che pì a-i son dë spire e pì lë strument
a l'é sensìbil, e che pì gròss a l'é 'l fil e pì bassa a l'é la resistensa interna (e i vëddoma përchè a venta ch'a sia
bassa). Se però ël nùmer dë spire a l'é tròp gròss, opura se 'l fil a l'é tròp ëspess, ël trafer a venta ch'a sia pì largh,
e sòn a fà diminuì l'indussion B, e donca la sensibilità. Ëdcò ël pèis complessiv a venta che a sia nen tròp për nen
avèj n'inérsia tròp gròssa e nen aumenté le resistense d'atrìto.

A-i é da manca ëd na cobia dë smortament dël moviment, për nen che l'ìndes a ossila tròp antorna a la
posission d'echilìbri.  An sto strument costa cobia a l'é dàita da la reassion che as opon al moviment dàita da le
corent ëd Foucault indote ant ël tlerin condutor d'alumìnio, che a taja le l'nie 'd fòrsa dël camp magnétich. Ëdcò
la resisternsa aerodinàmica dl'indes a contribuiss a sòn.

l

b
B

i

i
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Sensibilità e precision
Në strument dë sto tipo a peul përmëtte ëd valuté diferense 'd corent che i podoma supon-e ch'a sio

1/100  dël valor màssim misurà al fond dla scala. Sto valor màssim a peul esse, për në strument parèj (ma pròpi
bin fàit) , ëd l'órdin ed 10 5 A (10 A) e donca l'éstrument a peul valuté diferense ëd 0, 1 A.

A l'é ciàir che con valor a fond dë scala pì àut, la sensibilità as arduv an proporsion . Ne strument bon,
ma nen esagerà, a peul avèj un valor ëd fond scala ëd 100 A. A l'é tìpich, për në strument parèj, produve na
cascà 't tension ëd 50 mV cand a l'é traversà da 100 A, e sòn a veul dì che soa resistensa interna a l'é ëd l'órdin
ëd 500 . A smija tant, vist che un misurator ëd corent teòrich a dovrìa avèj na resistensa inerna nula, ma a venta
pensé che con corent basse parèj, ëd sòlit le resistense esterne a son motobin gròsse, e 500  a l'é, a la fin, na cita
persentual. I l'oma dë strument che a peulo avèj fin-a 2000  ëd resistensa interna.

Un tìpich strument da travaj a peul avèj na corent ëd fond scala ëd 2 mA e na resistensa ëd 100 . A l'é
nen un djë strument pì bon, ma a fà sò mesté an manera onesta.

La precision ëd në strument a dipend, natural, da coma lë strument a l'é fàit. As caraterìsa la precision
con na série 'd "classe 'd precision"che a diso col ch'a l'é, an përsentual, l'eror assolut arferì al valor ëd fond scala.
L'eror assolut a l'é lë scart M che ël valor indicà a peul avèj dal valor vér. Se Mv a l'é 'l valor vér , Mm a l'é 'l valor

misurà e Mfs a l'é 'l valor a fond scala, ël valor dlë scart ëd precision c  a l'é definì da:

100
fs

vm
M

MM
c

Su tut ël camp ëd misura as consìdera 'l valor pì gròss ëd c  e as piàssa ant la definission  dle "classe 'd
precision". I valor normalisà a son: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 5,  ël valor trovà për c a ven
aprossimà al valor normalisà sùbit superior.

La clàsse 0,05 a  l'é  cola  destinà  a  jë  strument  campion,  che  a  son  an  pràtica  sensa  eror  sensìbij.  La
classe 5 a  l'é  cola  djë  strument  indicator  da  panél  com  a  podrìa  esse  un  cit  amperòmeter  su  un  cària-baterìe
doméstich da dovré ant ël garas ëd cà cand la vitura a veul nen parte. An més a costi estrem a-i son strument për
ògni tipo d'aplicassion (sòn a mostra quant a peulo esse diferente le caraterìstiche për costi strument).

Derivator universal
Se i pijoma në strument qualonque, presempi col ch'i l'oma suponù sì dzora con corent a fond ëscala

ëd 100 A e resistensa interna ëd 500 , e i-j butoma an derivassion na resistensa, coma indicà an figura 26, e i
consideroma A e B ij morset ëd nòstr strument, a l'é ciàir che la corent an misura I  as divid an doe branche con
valor proporsionaj a l'invers dla resistensa d'ògni branca. An costa manera la portà ëd nòstr strument complessiv
a ven aumentà. se i l'oma na resistensa interna Ri  e an paralél i butoma na resistensa R1 , la lèj ëd Kirchhoff dle

tension ai neu a dis che se la corent ant lë strument a l'é Ifs  ëd fond ëscala, i l'avroma che :

1RIIIR fsfsi

 Se i disoma che, an coste condission, i voroma che I  10 · Ifs ,  i l'oma che:

9
9 11

i
fsfsi

RRRIIR donca

Figura 26 - Derivator su në strument.x 0.1 x 1 x 10

A

B

Ri = 500

R1 = Ri/9 R2 = Ri/99 0,5
mA
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Con l'istéss rasonament i podoma gionté d'àutre portà, calcoland d'àutre resistense, coma R2 an figura.
Un  comutator  a  serv  a  derivé  un-a  dle  resistense  opura  esclùdje.   An  teorìa  la  còsa  a  va  bin,  ma  a  venta  fé
atension che, passand da na posission a l'àutra a peul capité che lë strument a resta un moment sensa derivator, e
donca a peul arsèive na bòta 'd corent che a peul danegélo.

La  scala  a  peul  esse  con  indicassion  che  a  van  da 0 a 1,  e  'l  comutator  che  a  buta  le  resistense  an
derivassion a arpòrta ël fator ëd moltiplicassion dl'indicassion, relativa a la resistensa derivà.

A-i  é  na  manera  'd  fé  coste  derivassion  che  a  l'é  convenienta  e  che  a  pija  ël  nòm  ëd  "derivator
universal ", opura 'dcò "derivator ëd Ayrton". Për sòn is arferima a figura 27.

Figura 27 - Strument con derivator universal

I suponoma ëd dovré l'istéssa graduassion dla scala che i l'avìo suponù prima. As peul noté che i l'oma
cambià  l'indicassion  dël  faror  moltiplicativ  dle  portà.  An  efét,  con  sto  sistema  i  l'oma  sempe  na  resistensa  an
derivassion, e donca i rivoma pì nen a avèj 100 A a fond ëscala e i l'oma suponù che la scala pì sensìbil a riva a
300 A a fond ëscala (sempe con ël midem ëstrument).

La portà la pì cita che i voroma oten-e antlora a l'é cola con ël comutator an posission x 0,3. An costa
posission lë strument a va a fond ëscala cand fra A e B a passa I 300 A (ant lë strument a fond ëscala a-i saran
sempe 100 A  Ifs ). An costa posission i l'oma che la série ëd tute e tre le resistense a lé an derivassion an slë
strument. I scrivoma torna la lèj ëd Kirchhoff. A venta ch'a sia:

fsfsi IIRRRIR 321

Da sì i arcavoma quant a val l'adission R123 dle tre resistense, ma 'ncor nen ij tre valor. I l'oma che

1

1
321123

fs

i
fs

fs
i

I
IR

II
I

RRRRR

e se i butoma, com as costuma, che mII fs ,  i scrivoma
1

1
123 m

RR i  (a l'é ciàir che a l'é sempe m > 1).

Adéss i consideroma 'd porté 'l comutator an posission x 1. An costa posission lë strument a và a fond
ëscala cand fra A e B a passa I1 1 mA.  An costa posission i l'oma che R3 a và an série a lë strument mentre an
sl'àutra branca a resto R1  e R2  an série. Sempe con Kirchhoff i podoma scrive

fsfsi IIRRIRR 1213

e donca, fasend coma prima e considerand 11 mII fs , i l'oma che

1
1

1
3

1
32112 m

RR
II

I
RRRRR i

fs

fs
i

Se adéss i portoma 'l comutator an sla posission x 3, con lìndes dle strument a fond scala a venta che
fra  A e  B a  passa  la  corent I2  3 mA.  An costa  posission la  branca dlë  strument  (i  arcordoma che sì  a  passo
sempe 100 A).  A l'ha  la  série R2 ,  R3 ,  Ri ,  mentre  l'àutra  branca a  l'é  fàita  mach da R1 . Antlora, sempe con
Kirchhoff , i scrivoma:

A

B

Ri = 500

R3R2

R1

x 0.3x 1x 3

I
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fsfsi IIRIRRR 1123

e. sempe butand che 22 mII fs  i podoma arcavé 'l valor dla resistensa R1 :

1
1

2
23

1
231 m

RRR
II

I
RRRR i

fs

fs
i

Da coste tre equassion as arcavo ij tre valor ëd R1 , R2 , R3 . I l'avroma:

1
1

1
1

1
1

2
231

1
321

321

m
RRRR

m
RRRR

m
RRRR

i

i

i

Prima 'd tut i calcoloma la resistensa total RT  dla serie dle tre resistense (prima equassion), che a val

1
1

m
RR iT . Ant j'equassion i podoma peui ten-e cont che Ri  RT (m  1), che R1  R2  RT  R3 , e via fòrt.

Donca, a parte dal valor Ri dlë strument e dai rapòrt  che i stabilìma noi për le portà, le resistense del
derivator a son determinà. Con ij passagi algébrich che a servo, e che sì i stoma nen a arporté, as treuva :

1
3

21
2

2
1

1
m
mRR

m
m

m
mRR

m
mRR

T

T

T

Ant l'esempi ëd nòstr strument i l'oma che Ri  500 , con m  3 ; m1  10 ; m2  30. Donca i l'avroma

175;50;75;250 121 RRRRT

Strument a fil càud
Cost a l'é në strument motobin sempi, che as basa su la dilatassion dàita dal calor prodovù dal passagi

'd corent ant un fil condutor. Mentre lë strument a bobin-a mòbil a và bin a misuré corent contìnue, sto strument
a va bin ëdcò a misuré ël valor eficent dle corent alternà. An efét as basa an sla potensa dissipà ant ël fil, che a
produv ël calor che a pròvoca la dilatassion. Is arferìma a la figura 28.

Da la figura ël fonsionament a l'é bin ciàir : se as fà passé na corent ant ël fil tirà fra ij pont A e B, cost
as  ëscàoda për  efét  Joule  e  as  dilàta.  sto fil  a  lé  ancorà al  pont  X.  Cand sto pont  a  peul  sbassésse  a  rason dla
dilatassion, ël fil a, nen estensìbil, a ced tirà dal fil b, che a l'é anvërtojà con un gir o doi an sla pulìa e a l'é arciamà
da l'arsort d'arciam sòn a fà viré la pulìa e con chila l'indes an sla scala graduà.

La dilatassion  dël fil a l'é proporsional a la temperatura, che a soa vira a l'é proporsional, an echilìbri,  a
la potensa dissipà ant ël fil. Sta potensa a val P  R · I2 , e donca, a la fin, lé slongament l  dël fil fra A e B a l'é
proporsional, con bon-a aprossimassion,  al quadrà dla corent che a passa. Sta corent a l'é ò la corent contìnua,
opura ël valor eficent ëd na corent alternà.

I l'oma acenà che 'l  fil  a venta che a vada an echil'bri termich. I l'oma 'dcò dit che la dipendensa dal
quadrà  dla  corent  a  l'é  n'aprossimassion.  An  efét  la  potensa  dissipà  a  produv  na  dàita  quantità  ëd  Calorìe  ant
l'unità ëd temp. Ël calor contnù ant ël fil a chërs , ma antant ël fil a manda via calor për condussion travers le vis
A e B, e travers la conession X, për convession scaodand l'aria a contat con ël fil che peui as ëslontan-a portand
via calor, e për anrajament përché, da càud, a trasmet pì calor ëd col ch'a arsèiv da l'ambient.
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Figura 28 - Strument a fil càud - schema

I consideroma giusta ëd dovré un fil ëd costantan-a e che ël coeficent ëd dilatassion linear dla
costantan-a ëd 15 · 10 -6  1/°C  donca na longhëssa l  as ëslonga ëd l  l · 15 · 10 -6  për ògni gré d'aument dla
temperatura. Se i suponoma un fil ch'a sia 15 cm  ed longhëssa e che la corent a produva un sàut ëd temperatura
ëd 100 °C , cost as ëslonga ëd 22,5 · 10 -3 cm.  225 m. Sòn a smija pòch, ma a l'é nen pòch com a smija. An efét
i podoma vardé figura 29 andova i suponoma mes fil e mes slongament. A basta apliché 'l teorema 'd Pitàgora e
valuté quant as ësbassa ël pont x passand da x a x' . Ël catet longh a val mes fil 75000 m. L'ipotenusa a val sta
longhëssa pì mes ëslongament, vis-a-dì 75112,5 m. Ël càlcol a dà 4109,46 m  4,11 mm.

Sto spostament  a  ven ancora amplificà  dal  fil  che a  colega ël  pont X con la  vis  ëd taradura (fil a an
figura 28 e fil x y z  an figura 29). Sempe an manera schemàtica i podoma pensé che sto fil a sia longh 5 cm, e
donca ël tràit da x a y (fig.27) a sia 2,5 cm. I suponoma che prima dla deformassion ël fil a a fussa un segment drit,
con x, y, z alineà.

Figura 29 - trasmission ël moviment a l'ìndes

Con x che as pòrta an x' as forma ël triàngol x'y'z , dont ij lat x'y'  e y'z  a son sempe longh 2,5 cm. La
base x'z a dventa xz  xx', e donca 5  0,411 = 4,589 cm.

A sta mira, sempe con Pitàgora, i calcoloma l'autëssa y'y'' dë sto triàngol, che a coincid con un catet del
triàngol retàngol zy'y'' . L'ipotenusa zy' a val 2,5 e 'l catét zy''  a val 4,589 / 2  2,2945 cm. Ij cont an diso che ël
segment y'y'' a val 0,993 cm.

I  foma nen un gròss  eror  se  i  consideroma che costa  longhëssa  a  l'é  cola  che l'arsòrt  d'arciam a l'ha
arciamà an sla pulìa. Se i suponoma che la pulìa a l'àbia ël diàmeter 1 cm, i l'avroma na rotassion ëd n'arch longh
0,993 cm. su un ragg ëd 0,5 cm. sòn a veul d' un àngol ëd 0,993 / 0,5 = 1,985 rad.  che a son a-peu-pré 114°.

Sto tipo d'amperòmeter a l'ha na bin cita resistensa interna, an nòstr cas dàita da un fil ëd costantan-a
ëd 15 cm, e, pr'esempi, ëd 0,2 mm ëd diàmeter (surfassa ëd 0,0314 mm2). Dal moment che la costantan-a al'ha na
resistività  mm2 /  m]  la resistensa interna a sarà giusta R  2,3885 .  A  venta  però  noté  che  sto
strument  a  misura  corent  fòrte,  e  donca  ant  un  contést  ëd  resistense  esterne  basse,  e  donca  l'insersion  dlë
strument a peul alteré bastansa le condission dël sircuit dont as misura la corent.

A B
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fil b
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Galvanòmeter balìstich
A-i son vàire possibilità ëd realisé në strument dë sto tipo, e sì i ilustroma në strtument teòrich dël tipo

ëd col che da giovo i l'avìa dovrà ant un laboratòri dl'Università. Ël but dë sto strument a l'é col ëd misuré càrie
d'eletricità che as dëscario an manera (quasi) istantània an sël galvanòmeter. L'echipagi mòbil a arsèiv n'impuls ëd
fòrsa, motobin curt, che a lo buta an moviment. St'echipagi a l'ha na gròssa inersia e 'l moviment a càpita pian, an
manera che as peussa apressié la màssima escursion fàita da l'indes. L'atribù "balìstich" a deriva pròpi dal fàit che
'l moviment a l'é provocà da n'impuls inissial, coma col d' un projétil che a càpita sota l'assion dl'impuls inissial
dàit dal canon.

Strutura
Col ch'i vardoma ambelessì a l'é un galvanòmeter a projetor con na sospension a fil. La cobia resistenta

al'é dàita da la torsion dël fil che a pòrta l'echipagi mòbil.  Coma base as trata sempe ëd në strument tipo Deprez-
D'Arsonval, ma l'echipagi mòbil a l'é nen tnù di doi pivò, ma as treuva tnù da doi fij, un da dzora e l'àutr da sota,
che a lo sospendo ant ël trafer dlë strument. Tension mecànica e posission dij fij a son regolà da doe vis e na
mòla com as peul vëdde. an manera schemàtica, an figura 30. La figura a arpòrta mach l'echipagi mòbil, che a
conten në specet con facia paraléla al fil, e che a l'é colegà a la bobin-a mòbil.  I fij ëd sospension a son ëdcò coj
che a pòrto la corent a la bobin-a.

Travers na vis da dzora as peul regolé la posissio dl'echipagi mòbil ant ël trafer, mentre na vis da sota ,
travers na mòla, a peul controlé la tension dël fil. A l'éciàir che ste vis a fonsion-o su lese che a évito la torsion dël
fil. Ëd malìssie particolar a peulo peui esse dovrà për regol'é, sempe a vis, la posission ëd "zero" dlë specet.

Tut l'echipagi mòbil a l'é fàit con un bel moment d'inèrsia,  che a peul esse aumentà giontand ëd masse
bin bilansà, an manera che 'l moviment a sìa pasi. Dàit col ch'a lé sò usagi, la coba antagonista, aplicà dal fil ch'as
tòrz, a venta nen che a sià tròp àuta, parèj coma la cobia dë smortament, che as opon al moviment an fonsion dla
velocità, e che a peul esse fàita cita pì ch'as peul. La figura a dà giusta n'indicassion ëd lòn ch'as parla, mentre an
pràtica ij problema costrutiv a son arzolvù an vàire manere diferente.

Figura 30 - Galvanòmeter balìstich a projetor

Fonsionament
I comensoma a supon-e che l'echipagi mòbil a l'àbia un moment d'inèrsia I , che 'l fil a l'àbia na costant

elàstica 'd torsion c , tala che la fòrsa antagonista Fa  a sia proporsional a l'angol ëd deviassion   : cFa ,

che a-i sia un fator costant dë smortament s tal che la fòrsa dë smortament Fs  a sia proporsional a la velocità
angolar sFs: . Ël moment M dla cobia motris a l'é proporsional a la corent i e,  dàit  ël  camp
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magnétich radial,  a  l'é  andipendenta  da la  posission .  A dipend da la  forma dle  spire  ,  ël  nùmer dle  spire  e  da
l'indussion magnética B. Se le spire a son n e la forma a l'é retangolar con surfassa A, antlora inABM . I
podoma scrive l'equassion dël moviment che a sarà

IscinAB

Costa a l'é l'equassion ëd n'ossilator smortà, e 'l termo dë smortament, se la bobin-a mòbil a l'é sarà an
's na resistensa, a dipend pì che tut da le corent indote ant la bobìn-a e che as opon-o al moviment. Se la bobin-a
a l'é, da na dàita mira anans, a sircuit duvert, antlora a resto mach j'atrito e la resistensa 'd l'ària, che a son termo
bin cit. La corent che as opon al moviment a dipend donca da la resistensa sarà an sla bobin-a.

Coma për tuti ij fenòmeno ossilatori smortà, për ël termo dë smortament a-i é un valor crìtich. A-i sarà
donca un valor ëd resistensa Rc  tal che se la resistensa andoa la bobin-a a l'é sarà, a l'é pì cita (corent pì àuta e
donca smortament pì gròss) ël moviment a l'é nen ossilant ma a tira a la posission d'echilibri an manera
asintòtica. Për resistensa ugual a Rc  ël moviment a riva a la posission d'echilìbri e lì as fërma perché a l'ha pì nen
energìa për superéla. Për valor pì gròss (corent pì bassa e donca smortament pì cit), ël moviment a l'é ossilatòri
smortà.

I l'oma dit che 'l galvanòmeter a l'é dovrà coma galvanòmeter balìstich cand as manda a la bobin-a na
scària elétrica curta, che a fà parte l'echipagi mòbil. An pì i ploma che 'l  temp dla scària a l'é motobin pì cit sël
perìod d'ossilassion dl'echipagi mòbil. An coste condission i podoma fé d'ipòtesi 'd semplificassion basà an sël
fàit che 'l temp ts  dë scària a l'é motobin pì cit dël perìod T  d'ossilassion.

I podoma donca supon-e che al temp Tts  la velocità angolar  dl'echipagi a l'é pì nen zero (e al'é
'dcò la màssima) ma la posission a l'é 'ncora 0 . Sòn a echival a supon-e na dëscària istantània e che l'echipagi
a  part  con  soa  velocità  màssima,  coma  se  a  l'avèissa  arseivù  na  stëcca.  Se  an  coste  condission  i  integroma
l'equassion fra 0  e ts  i l'avroma:

ssss tttt
IsdtcdtinAB

0000

donca i podoma scrive, butand nABQ

)( stIqQ

dal moment che i l'oma suponù che , ant l'nterval, a resta a zero. L'ipòtesi ëd semplificassion as dimostra pì che
acetàbil. Dal moment che tant Q coma I a son caraterìstiche costante dlë strument, son a dis che a-i é
proporsionalità fra la velocità inissial )( st e la cària q  che a ven dëscarià an slë strument. A la fin dla dëscària
l'equassion dël moviment a dventa

0Isc

e  se  i  suponoma  'd  podèj  trascuré  ël  termo  dë  smortament  (atrito  e  resistense  a  zero  e  bobin-a  nen  sarà  su
resistense),  l'equassion a dventa 0Ic , che a l'é l'equasson d'un moviment ossilatòri, dont la solussion,

bin conossùa, a l'é t
T
2sin0  andova 0  a l'é la màssima elongassion dël moviment. I podoma

pensé a 0  la fase inissial   dël moviment.

La velocità, an general, ëd cost moviment a l'é la derivà t
TTtd

d 2cos2
0 . La velocità

inissial ch'i l'oma vist prima a l'é la velocità màssima dël moviment al moment inissial dël midem, e donca,

second nòstre ipòtesi, al moment ts . Sta velcità a val donca
T

ts
2)( 0 . Se i arpijoma l'equassion ch'i l'oma

arcavà prima : )( stIqQ  e i andoma a sostituì st'ùltim arzultà i trovoma che : 0
2
T

IqQ .
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An coste condission a-i é donca na proporsionalità fra la cària elétrica che a ven dëscarià an sël
galvanòmetro e la rotassion màssima dl'echipagi mòbil.

As  dimostra  che  stà  proporsionalità  as  manten   ëdcò  cand  a-i  é  na  resistensa  an  derivassionan  sla
bobin-a mòbil, bastamach che costa a sìa nen pì cita dla resistensa crìtica Rc  e che as consìdera mach la prima
elongassion, com a l'é rasonèivol. A l'é ciàir che an sti cas la costant ed proporsionalità a l'é diferenta, e , dàit un
particolòar tipo 'd galvanòmeter, a-i na j'é un-a për ògni valor ëd resistensa.

Con lë schema ch'i l'oma disegnà, con a arch ëd sirconferensa sentrà ant lë specet a distanda (ragg dla

sirconferensa) l,   i  l'oma
l
d

0  , andova l  a  l'é  tnùa fissa  e d a  l'é  l'elongassion màssima dëscrivùa dal  ragg

luminos. Na vira stabilìa la distansa l  a-i sarà proporsionalità fra la caria q e l'elongassion d, travers na costant
KB  tala che

dKq B

Determinassion dla costant balìstica
Sta costant a l'é nen da calcolé, ma a ven determinà con na misura sperimental ant le condission

d'usagi,   prima  ëd  dovré  ël  galvanòmeter.  I  acordoma  che  'l  galvanòmeter  a  venta  che  a  arpòrta,  coa  dàit  ëd
fàbrica, la resistensa interna Rg , e cola ch'a l'é la resistensa crìtica  për ël galvanometer midem (che a dipend da
soe  caraterìstiche  fìsiche).  An  fonsion  ëd  lòn  ch'a  serv,  la  misura  da  fé  a  peul  supon-e  un  valor  ëd  resistensa,
derivà an sla bobin-a, che a va da R   fin-a a R Rc . Për fé sòn as deuvra 'l sempi sircuit  ëd figura 31.

Figura 31 - Determinassion dla costant KB

A venra dispon-e ëd na sorgent ëd tension con valor precis. An figura i l'oma arpresentà un generator
campion ëd tension, con un Vòltmeter V che a përmëtta  conòsse con precision la tension V0 . Con ël comutator
Com  ant la posission 1 , ël condensator campion C , dont la capacità a l'é conossùa con precision, as cària a la
tension V0 , ëdcò chila conossùa con pecision. An sël condensator C, antlora, as treuva na cària q dont ël valor a
l'é precis q  C · V0 . I suponoma che, da l'àutra part, l'interutor Int a sia an posission 1.  An coste condission,
derivà an sël galvanòmeter, a-i é la resistensa R , che a peul esse varià com i l'oma vist prima. Se i suponoma ëd
buté për R  un valor tal che R  Rg  Rc , is butoma ant la situassion ëd calcolé la costant dlë strument ciamà

c
BK , vis a dì la costant ëd cand ël moviment a l'é al pont ëd passagi da ossilatòri a aperiòdich.

An coste condission, cand ël comutator Com  a ven portà an posission 2 ,   ël  condensator  C  as

dëscària an sël paralél dle resistense Rg  e R  dont ël valor Rec  a l'é
RR

RR
R

g

g
ec . Sta resistensa a l'é sens'autr

pì cita che Rec ,  e la scària a l'ha  na costant ëd temp CRec . , e i l'oma vist che a venta che T , andova
T a l'é 'l perìod d'ossilassion dl'echipagi mòbil.

La resistensa Rec  a peul esse ëd na vintèn-a d' ohm , mentre i podoma pensé 'd dovré un condensator
con un valor ëd capacità antorna ai 100 nF. La costant ëd temp a sarà antorna a 2 · 10 -6 sec , mentre 'l perìod T a
peul rivé antorna a na desèn-a 'd second. La condission a l'é sodisfàita, dal moment che i podoma consideré la
dëscaria completa dòp un temp t  10 ·  .  mentre T a l'é 50'000  vire pì longh.
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Finìa la scària, e donca al moment che i l'oma supòst che l'echipagi mòbil a comensa a bogé, a-i sarà na
cobia 'd frenament dàita da le corent che as genero ant la bobin-a përt efét dël moviment, e coste a son sarà an
sla resistensa dàita da la série dle doe resistense Rg  e R  che a val giusta R  Rg  Rc . Son a dà ël moviment
lìmit che i l'oma vist prima.

A venta calcolé la quantità d'eletricità che a l'é passà ant ël galvanòmetro. Sempe con la lèj ëd Kirchhoff
për le tension i l'oma, moment për moment:

RGTRGg IIIIRIR dcò'omal'  ie

e da coste as arcava che la corent che a pàssa ant ël galvanòmeter durant la dëscària a val

T
g

G I
RR

RI

Se integroma costa equassion për ël temp dla dëscària i l'oma che le corent, integrà an ël temp, a dan le
relative càrie, e donca i l'oma :

0VC
RR

Rq
RR

Rq
gg

g

An coste condission i lesoma an sla scala l'elongassion màssima dël ragg luminos,  trovand un dàit dc .

Sòn a forniss la possibilità 'd calcolé la costant c
BK , che a sarà:

mm
coulomb

d
VC

RR
R

d
q

K
g

gc
B

0

se la distansa d a l'é misurà an mm.
Man man che la resistensa R a chërs, a chërs ëdcò KB , fin-a a cand R a dventa  R . A sta mira tuta

la cària a passa ant ël galvanòmeter. Son a echival a porté ant la misura 'd prima, l'interutor Int an posission 2. Ël
coefcent misurà a ven dit BK  e a val giusta

mm
coulomb

d
VC

d
qKB

0

An coste condission l'echipagi mòbil a l'ha quasi nen cobia 'd frenament e donca, dòp ògni misura, a
ossilerìa për un bél pòch. A fërmélo an manera mecànica as podrìa ruviné lë strument. A-i é donca un tast T  e a
buta an curt sircuit la bobin-a e a përmet, dòp la misura, ëd fërmé ampressa l'echipagi mòbil.

Amperòmeter e Vòltmeter
I consideroma adéss sempe në strument ëd base coma col ch'i l'oma acenà prima. Në strument

Deprez-D'Arsonval che a l'àbia coma base 100 A  fond ëscala con na resistensa interna ëd 500 .
Ne strument che a ven-a dovrà për misuré na corent a l'é dit Amperòmeter, opura Millamperòmeter,

opura Microamperòmeter, an fonsion dl'órdin ëd grandëssa dla corent che a venta ch'a misura.
Në strument che a ven-a dovrà për misuré na tension a ven ciamà Vòltmeter opura Millvòltmeter,

opura... a sta mira a venta fé atension fin-a a che órdin ëd grandëssa as peul rivé con nòstr ëstrument ëd partensa.

Amperòmeter
Sto strument, për misuré la corent che a passa ant un sircuit, a venta che a sia butà an série al sircuit

midem, e donca a gionta soa resistensa interna, che a peul cambié d'autut le condission ël sircuit. Se pr'esempi i
voroma dovré në strument che, a la portà che an serv, a l'ha na resistensa interna ëd 50 , për misuré la corent
catòdica d'un trìod montà ant un sircuit coma ant ël sircuit ëd figura 32, i podoma noté che nen mach nòstr
strument a gionta na resistensa che a farìa diminuì un pòchet la corent, ma a càmbia pròpi ël pont ëd
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fonsionament dla vàlvola. Sòn a pròvoca na variassion dla corent misurà che a l'é motobin pì gròssa, e durant la
misura  ël  sircuit  a  fonsiona  pì  nen  ant  le  condission  normaj  (i  lo  vëddroma  pì  anans  parland  ëd  vàlvole).  Na
misura parèj a l'ha nen sens.

Figura 32 - Variassion portà da l'insersion dlë strument

La figura a sarà pì ciàira dòp ch'i l'avroma vist le vàlvole. Sì i notoma che la resistensa dl'amperòmeter a
càmbia nen an sostansa la posission dla reta 'd càrich, cha bogia an manera gnanca arpresentàbil, ma a fà andé la
grija dla vàlvola a na tension negativa rispét al càtod. Sòn a produv n'ardussion ëd corent ëd pì o manch ël 12 %,
e n'aument ëd la tension anòdica ëd 15 V.

Ant ògni manera la resistensa dl'amperòmeter a venta ch'a sia la pì cita possìbil për disturbé ël manch
possìbil  ël  sircuit.  Pì  le  resistense an gieugh ant  ël  sircuit  a  son cite  e  pì  a  l'é  difìcil  fé  misure  direte  'd  corent.
Dovrand  ël  partitor  univeral  ch'i  l'oma  vist  prima   i  podoma  dovré  lé  strument  su  vàire  portà.  Ma  a  venta  fé
atension a le resistense tròp cite, e a cole resistense che i podrìo ciamé "parassite", coma pr'esempi cole portà da
le saldadure, che nen sempe a son controlàbij, e che a peulo comensé a conté an confront a resistense bin cite.

I tornroma peui su costi argoment dòp ch'i l'avroma arvist un pòch le resistense mideme.

Vòltmeter
La  tension  a  ven  misurà  an  derivassion  fra  doi  pont  ,  e  an  sto  cas,  lë  strument,  për  nen  alteré  le

condission ëd sircuit, a venta che a l'àbia la resistensa la pì gròssa possìbil.
Se i consideroma sempe nòstr strument ëd base da 100 A a  fond  scala,  i  podoma  dovrélo  coma

vòltmeter se i-j butoma na resistensa an série, sempe tnisend cont che la corent a fond ëscala a l'é sempe 100 A.
Se donca i voroma avèj na portà a fond ëscala ëd 1 V, con nòstra resistensa interna Ri 500  ,  a venta che i
buto na resistensa R an série tala che

950010000110100 6 RRRRR ii doncadonca

As  peul  sùbit  vëdde  che,  a  costa  portà,  lë  strument  a  l'é  nen  vàire  lòn,  e  a  peul  cambié  motobin  le
caraterìstiche dël sircuit an misura cand le resistense a son cole che as treuvo ant ël camp dle ràdio a vàlvole (ma
a l'é 'dcò vèra che an sto camp le tension da misuré a son, ëd sòlit ma nen sempe, pì àute).

Se, a dëscàpit dla sensibilità dlë strument is contentoma d'avèj la portà mìnima ëd 10 V a fond ëscala,
ël càlcol sì dzora a pòrta a avèj na resistensa rotal ëd 100 k   con R  99500 , e le còse a comenso a andé méj.

I provoma a buté an série a nòstr estrument na resistensa ëd 2,4995 M   an manera ëd porté la portà
a 250 V f.s.  An  coste  condission  i  podoma  arpijé  'l  sircuit  ëd  prima  (fig.  32)  e  i  vardoma   misuré  la  tension
anòdica dla vàlvola con sto vòltmeter.

Con ël teorema ëd Thevenin i podoma sostituì generator a 250 V (che i suponoma a resistensa interna
a zero), resistensa 'd càrich e strument, con un generator echivalent.

La resistensa echivalenta a l'é 'l paralel fra 22 k  e  2,5  M , che a val Rec = 21,81 k ,  mentre  la
tension echivalenta dël generator a dventa Vec = 247,82 V. An sël gràfich dle caraterìstiche dla vàlvola as riva
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nen a stimé na diferensa misuràbil fra cand a-ié mem ël vòltmeter colegà e cand cost a ven butà fra l'ànod dla
vàlvola e la massa. Sò a l'é arpresentà an figura 33.

Figura 33 - Efét d'un vòltmeter an 's un sircuit.

I l'oma vist che lë strument ch'i l'oma dovrà, cand a ven dovrà coma vòltmeter con 1 V f.s.  a ciama na
resistensa total Ri  R  10000 . An coste condission i disoma che lë strument ëd livél 10000 ohm për vòlt.

An general për un vòltmeter as considera la resistensa toral dlë strument, dividua për la tension a fond
ëscàla coma livél dlë strument midem. An nòstr cas, cand i l'oma dàit a nostr ëstrument ëd partensa la tension a
fond. ëscala ëd 250 V, i l'ma butà na resistensa an série ëd 2,4995 M , an manera d'avèj an tut na resistensa total
ëd 2,5 M .  Se i foma la division ëd prima i tovoma sempe 10000 /V.

Cost, an efét, a l'é un valor che a dipend da la sensibilità dlë strument ëd partensa. An particolar manch
a serv corent për rivé a fond ëscala e pì bon a l'é lë strument.

Strument eletrodinàmich
Lë strument eletrodinàmich as basa an sla interassion ëd doe bobin-e an ària përcorùe da doe corent.

Dle doe bobin-e un-a a l'é fissa, a l'é pì gròssa che l'àutra e a l'é dividùa an doe part istésse, com as peul vëdde, an
manera  schemàtica,  an figura  34;  e  sòn për  fé  passé  'l  pivò che a  ten l'àutra  bobin-a.  L'àutra  bobin-a  as  treuva
andrinta a la prima e a peul viré da un dàit àngol, a parte da  , com arpresentà an figura, fin-a a   (dal
moment che la rotassion a càpita da snistra a drita, com an tuti jë strument).

L'ass ëd rotassion a l'é ant la diression d'un diàmeter dle spire. An figura le bobìn-e a son arpresentà an
session.  La  bobin-a  mòbil  a  l'é  colegà  a  doi  arsort  a  spiral  antagonista  che  a  servo  'dcò  a  porté  la  corent  a
l'avolgiment mòbil, dont ij terminaj a son indicà an figura coma E e F. An figura la bobin-a fissa a l'é considerà
coma fàita da doe bobin-e separà ma sì i  la tratoma coma bobin-a ùnica, suponend che ij terminaj B e C a sio
colegà ansema. I vëddroma che sto strument a peul serve da amperòmeter, da vòltmeter e a peul ëdcò esse dovrà
për misuré a potensa.
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Figura 34 - Strument eletrodinàmich

Në  strument  parèj  a  peul  esse  dovrà  tant  an  corent  contìnua  coma  an  corent  alternà.  An  efét  sto
strument a travaja con ël valor eficent ëd tension e corent.

I consideroma che ant l'avolgiment fiss a passa la corent i1  e  an  col  mòbil  a  passa  la  corent i2 .
L'energìa magnética W  che a ven anmagasinà dal sircuit a l'é dàita da (vardé session 5 part 6):

21
2
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2
11 2

1
2
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andova i l'oma ciamà L1  l'indutansa dla bobin-a fissa, L2  cola dla bobin-a mòbil, e M  a l'é 'l coeficent ëd mùtua
indussion fra le doe bobin-e. La cobia Cm  che a agiss an sla bobin-a mòbil a l'é dàita da la derivà ëd costa eergìa
rispét a soa posission angolar, e donca

21 ii
d

Md
d

WdCm

dal moment che j'indutanse dle doe bobin-e a cambio nen con la variassion dl'angol.
Ël fator ëd mutua indussion M a dipend dal fluss ëd na bobin-a concadnà con l'àutra e donca 'dcò da

sen  , ma se la bobin-a mòbil a l'é cita rispét a cola fissa e l'àngol a l'ha n'escursion nen tròp gròssa rispét a ,
i podoma consideré costanta la variassion ëd M  e scrive:

2121 iikii
d

MdCm

La cobia motriss Cm a l'é donca proporsional al prodòt dle corent che a sìrcolo ant le bobìn-e. mentre

la cobia antagonista Ca  a l'é sempe proporsional a l'àngol ëd deviassion. Ël fàit che la costant k a sia nen pròpi
costanta a cambia nen nòstre considerassion, ma a peul ciamé na taradura dla scala.

Sto strument a peul esse dovrà për amperòmeter, për vòltmeter, per wattmeter e coma analisator
d'armòniche. Na variant ch'i vëddroma dlë strument a peul esse dovrà për misuré 'l cos   ëd na tension alternà.

Amperòmeter eletrodinàmich
I consideroma prima sto strument dovrà an corent contìnua, e peui i lo consideroma dovrà an corent

alternà. Coma tuti j'amperòmeter, lë strument a venta ch'a l'àbia na resistensa cita. Coma amperòmeter lë
strument a fonsion-a con le doe bobin-e colegà an série, com an figura 35, e sòn a giuta nen a avèj na resistensa
bassa. Për vàire aplicassion a peul andé bin.  Tnisend contr che le bobin-e a son ant l'ària e che donca l'indussion
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a l'é sempe pitòst cita, a ventrìa dovré tante spire për aumentéla na tante spire a son ëdcò na resistensa àuta. as
peul, fin-a a na dàita mira, aumenté 'dcò 'l diàmeter dël fil, ma a venta 'dcò fé atension al pèis e a l'ambarass,

As riva nen a misuté corent tròp cite (na desen-a 'd mA), e për cole gròsse a venta dovré 'd derivator
com i l'oma già vist.

Figura 35 - Amperòmeter eletrodinàmich

Amperòmeter an corent contìnua
C'a sia da misuré la corent I.  I  l'oma  vist  che  l'indicassion  dàita  da  lë  strument  a  l'é  proporsional  al

prodòt dle corent i1  e i2 .  Donca, an sto cas Cm  k · I 2 e la scàla a sarà quadràtica. La diferensa rispét a
l'amperòmeter Deprez-D'Arsonval a l'é che ant le bobin-e la corent a l'é sempe concòrda, indipendent da soa
diression. L'indicassion a l'é donca an valor assolut (coma dël rést a l'é evident con la dipendensa da quadrà dla
corent midema.

Amperòmeter an corent alternà
C'a sia da misuré la corent alternà ëd valor eficent I .  Sò valor màssim a sarà IIM 2   la corent

istantània a sarà tIi sin2 .  Con ël colegament an serie dij doi avolgiment, e donca con i1  i2  i , la cobia

motris istantània cm  a sarà dàita da

)(sin2 22 tIkcm

La cobia motris média an sël perìod T  a l'é dàita da:
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doncatìa,trigonomerladama,

andova l'ùltim integral a val zero, ma a dis che a-i é na component dla cobia che a vibra a frequensa dobia 'd cola
dla corent alterrnà. Sta vibrassion a l'é anulà da l'inersia dl'echipagi mòbil.
Lë strument a 'indica donca 'l valor eficent dla corent su na scala quadràtica.

Vòltmeter eletrodinàmich
I stoma nen a arpete le diferense che a-i son fra corent alternà e corent contìnua, dal moment che,

coma për lë strument Deprez-D'Arsonval, ëdcò ambelessì lë strument a misura la corent che a lo traversa. Coma
prima sto strument a dventa un vòltmeter cand a l'ha cplegà an série na resistensa la pi gròssa possibil.

Edcò ambelessì as misura un valor ëd cobia motris che a l'é proporsional al quadrà dla tension. An
figura 36 a l'é mostrà l'usagi coma vòltmeter,
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Figura 36 - Vòltmeter eletrodinàmixh

Wàttmeter eletrodinàmich
Dovrand ël fàit che l'indicassion a l'é proporsional al prodòt dle corent ant ij doi avolgiment, se i l'oma

che ant ël prim avolgiment a passa la corent an misura, ò na corent proporsional a cola an misura, mentre ant
l'àutr  avolgiment  as  fà  passé  na corent  proporsional  a  la  tension,  l'indicassion fonsion ël  prodòt  dle  doe a  sarà
proporsional a la potensa che l'utilisator a assòrb da la lìnia. I consideroma antlora ël colegament ëd figura 37.

Ant ij prim doi usagi ch'i l'oma vist i l'oma sempe considerà l'istéssa corent ant le doe bobin-e, e donca
i l'oma mai tnù present un possìbil sfasament dle doe corent, mentre an costa aplicassion a venta ten-ne cont, e
donca i arfoma ij cont ëd prima. I partoma da la cobia motris istantània, che a l'é pì nen )(sin2 22 tIkcm
ma a dventa :
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  lë scond termo a và a zero, mentre a resta, coma cobia motris média

: cos21 IIkCm .
I colegoma lë strument com arpresentà an figura 37, con j'avolgiment separà. I disoma 1  l'avolgiment

amperométrich e 2  l'avolgiment voltmétrich colegà an serie a la resistensa Rp  e travers costa an paralél a la lìnia
ëd tension.

Figura 37 - colegament d'un wattmeter eletrodinàmich

Ant ël colegament ilustrà la corent I  dël carich a l'é ugual a la corent I1 ant la bobin-a 1.  Se i ciamoma
Y  l'amëttensa dël ram fàit da bobin-a 2 e resistensa Rp , i l'oma, për la corent I2  che VYI2 .

La cobia motris, antlora a sarà scrivìbil coma:
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e donca as trata ëd n'indicassion proporsional a la potensa ativa. A sta mira, na scala an Watt a l'é linear.
Sòn però a l'é mach aprossimà, përché I2 , an realità, a l'é nen pròpi an fase con la tension, dal moment

che l'impedensa dël branch "bobin-a 2  Rp" a l'é nen d'autut resistiv, e fra V  e I2  a-i é në sfasament   tal che

pR
Ltan . Sto sfasament a peul esse fàit motobin cit con na resistensa Rp  gròssa a basta. I arcordoma che la

cobia motris a dipend dal prodòt dle doe corent e a-i n'anfà nen se un-a a l'é motobin pì cita dl'àutra.
A l'é ciàirche as peul aumenté la portà dël sircuit amperométrich con na resistensa an derivassion,

fasend però atension a la fase dla corent ant la bobin-a.

Analisator d'armòniche eletrodinàmich
Për dovré në strument eletrodinàmich coma analisator d'armòniche a venta cobiélo a un generator

sinusoidal a frequensa variàbil, com a peul esse në strument da laboratòri che (fòrse) i vëddroma pì anans.
Ël sempi schema dla misura a l'é arpresentà an figura 38.

Figura 38 - Analisator d'armòniche

Un generator ëd corent dël tipo i1  f (t) , andova f (t)  f (t  T)  vis-a-dì con f (t) fonsion periòdica
con perìod T , a l'é colegà con un-a dle doe bobin-e dlë strument eletrodinàmich, mentre un generator d'ónde
sinusoidaj dël tipo i2  I2 sin t  andova   a peul esse varià da 0  (corent contìnua) fin-a  a  un  valor  màssim

M fM  a ven colegà a l'àutra  dle doe bobin-e dlë strument midem. Na condission a l'é che fM  1/T.
I savoma che qualonque fonsion periòdica a peu esse scomponùa an component sinusoidaj che a peulo

esse adissionà a n'eventual component contìnua, an cola che as ës-ciama "Serie ëd Fourier".
La prima dle  component  sinusoidaj  a  l'ha  na frequensa 1 ugual a l'invers dël perìod T  dl'ónda an

esàme, mentre j'àutre component m  (che a và da 2  fin-a a l'anfinì), a l'han na frequensa che a val m m/T .
Donca, se  a l'é la pulsassion dla prima component sinusoidal, i l'avroma che

1
01 sincos)(

n
nn tnBtnAAtfi

andova A0  a l'é la component contìnua, An  e Bn  a son ij valor màssim dla compoment ch'a fa n  dlë svilup.
A l'é ciàir che quaidun ëd costi valor a peul esse zero, parèj coma an pràtica a son considerà a zero ij

valor da na dàita mira an peui. An particolar se la fonsion a l'é na fonsion pari, vis-a-dì che f(x)  f( x) , tuti ij
termo Bn a son a zero. Se anvece la fonsion a l'é dìspari vis-a-dì che f(x)  f( x) , antlora tuti ij termo An  a
son zero.

I podoma trové ij coeficent dla série com i l'oma mostrà ant la part 7 dla session dle nòte 'd
matemàtica. Sì a venta consideré che l'interval d'integrassion a l'é da T/2  a T/2  e as oten:
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Per nen fé confusion, i ciamoma '  la pulsassion variàbil prodòta da nòstr generator da laboratòri. I
l'oma donca che la corent i2  a sarà:
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eficentvalorcon 222 sin2 ItIi

Ant j'ipòtesi ch'i l'oma fàit, la cobia motris a val sempe
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La corent i2  a  part  coma corent  contìnua e  peui  a  ven cambià  ëd frequensa con continuità,  fin-a  al
màssim possìbil. As osserva che:

Mandand na corent contìnua, la cobia motris a arzulta proporsional a la component contìnua dl'ónda
an anàlisi, con na dipendensa linear. An efét le còse a son coma për në strument Deprez-D'Arsonval andova ël
magnete permanent a l'é sostituì da na bobin-a përcorùa da corent contìnua. J'àutre component, integrà ant
l'interval d'un perìod, a dan nen arzultà.

Cand la pulsassion '  a l'ha un valor qualonque la cobia Cm a val zero an general, ma a pija un valor
diferent da zero cand sò valor a dventa ugual a n   con n  qualonque. An sto cas la cobia a lé proporsional al
valor massim An  ò Bn . Sòn as peul vëdde fasend ij càlcoj, che sì i foma nen.

Strument eletrodinàmich për misuré 'l cos
Sto strument a l'é ciamà "Fasòmeter" opura "Cosfìmeter". A deriva da lë strument ch'i l'oma vist sì

dzora,  ma a  l'ha  doe bobin-e  mòbij  che as  treuvo,  an manera  rèida,  a  90° l'un-a  rispét  a  l'àutra,  e  a  peulo viré
ansema ant la bobin-a fissa, com as peul vëdde an figura 39. Lë strument a l'ha nen na cobia antagonìsta, e le doe
bobin-e interne as bogio mach sota l'assion dij camp magnétich.

La bobin-a fissa a l'é traversà da la corent an misura I, mentre le doe bobin-e mòbij a son dovrà, coma
ant ël vòltmeter,  an paralél a la tension an misura V. Un-a a l'ha an série na resistensa R mentre l'àutra a l'ha an
série na reatansa X, dàita da n'indutansa.

Figura 39 - Strument ëd misura për cos

L'ëstrument a l'é fàit për na dàita frequensa f , che 'd sòlit a l'é 50 Hz, e ij valor R  e L  a son sernù an
manera che  a sia

XLfR 2

La resistensa R a  l'ha  un  valor  àut  a  basta  da  fé  an  manera  che  l'indutansa  dla  bobun-a  mòbil  a  sia
d'autut  trascuràbil  e,  ëd  consegoensa,  'dcò  la  resistensa  dla  bobin-a  mòbil  a  sarà  d'autut  trascuràbil  rispét  a  la
reatansa X  dl'indutansa L.

An coste condission la corent i1  che a passa ant la resistensa a sarà an fase con la tension V, mentre la
corent i2  che a passa ant l'indutansa a sarà sfasà ëd /2  rispét a la tension V.

La corent I  che a passa travers la bobin-a amperométrica e che a và al càrich Z , a l'é sfasà dl'angol
rispét a la tension, àngol che i voroma misuré.
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I notoma che la bobin-a fissa a dà un cit contribù a lë sfasament, che i suponoma ëd podèj trascuré. Se
la corent a l'é fòrta, a-i sarà da manca ëd un derivator an sla bobin-a fissa, ma sì i vardoma nen sto probléma.

An costa manera le corent i1  e i2  a saran dl'istéss valor, ma un-a a sarà an fase con la tension, e l'àutra
a sarà an quadratura.

An figura i loma indicà con  l'àngol che la bobin-a 1 a fà con la bobin-a fissa, e con  l'angol che la
bobin-a 2 a  fà  con la  bobin-a  fissa.  L'indicassion  a  l'é  cola  dla  deviassion rispét  a  la  posission ëd zero,  e  an
figura as arferiss nen a la posission ëd l'ìndes rispét a le bobin-e.

An sto strument,  an efét,  a  venta  ten-e  cont  che la  cobia  a  dipend ëdcò da l'àngol  che ògni  bobin-a
mòbil a fà con la bobin-a fissa.

Ant le doe, anlora, as genero doe cobie dont la prima a val, se  a l'é lë sfasament fra I e V:

1111 sincos andovaim iIkC

mentre la sconda a val:

2
sincos 22222 andovaiIkCm

Se a-i é nen sfasament fra I  e V  (carich Z tut resistiv),  antlora cos  e cos .  La cobia
Cm2  a l'é donca an média a zero, e la cobia Cm1  a fà viré le bobin-e fin-a a   e donca sin . Costa a l'é
na posission stàbil, dal moment che na rotassion pì gròssa a pòrta a n'angol con sen negativ e donca la cobia a
arporta andarera l'echipagi mòbil.

Con  che a val  i l'oma donca che  a val sero e che cos  a val, antlora, 1. An coste condission i
consideroma l'àngol  dla deviassion dl'ìndes a l'é ugual a zero. Se i suponoma donca na scala con zero sentral, i
podoma supon-e che l'àngol  a corisponda a l'àngòl , e donca che l'indes a sia orientà at la diression dle spìre
dla bobin-a voltmétrica dël ram indutiv (bobin-a 2). I l'avroma donca che .

Se 'l càrich a l'é tut indutiv, antlora a l'é la cobia Cm1  che a và a zero përché cos  mentre anvece

cos . A sta mira la cobia Cm2  a fà viré le bobin-e fin-a a   e donca sin .

Se 'l càrich a fussa tut capacitiv, antlora a la cobia Cm1  a và a zero përché cos  mentre anvece

cos . A sta mira la cobia Cm2  a fà viré le bobin-e fin-a a   e donca sin .

Se, coma an pràtica a càpita sempe,  a l'é compréis fra 0 e ,  opura fra 0 e ,  la rotassion a
pòrta le doe cobie a esse istésse . Se i suponoma che la fase  a sia un valor che i ciamoma m , la cobia Cm1  a

pija 'l valor mmim iIkC sincos11  mentre la cobia Cm2  a pija 'l valor sin)
2

(cos222 mm iIkC .

Ma i l'oma supòst che , e donca .
A sta mira i consideroma che la corent I a l'é l'istéssa për le doe cobie, le corent i1  e i2  a l'ha l'istéss

valor eficent e le costant k1  e k2  a peulo esse fàite istésse. Sensa gnun problema 'd generalità i consideroma
donca che ij prodòt k1 I i1   e k2 I i2  a sio tuti doi a 1. I podoma donca scrive che

mmmm

mmmm

sinsincoscos

sin
2

cos
2

sincos

e se i dividoma tut për mcos  i trovoma che

mmm tansincos

e se i dividoma tut për msin  i trovoma che

mm tancot

La scala dlë strument a peul esse tarà an àngoj (da -90 a + 90) opura an cos j (da -1 a +1).
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Strument a fer mòbil
I acenoma 'ncora a sto strument, che a l'é pòch precis, e motobin anlià a com a l'é realisà, ma che an

compens a  l'é  motobin robust  e  bastansa econòmich,  e  donca a  va  bin për  aplicassion industriaj,  opura për  dé
n'indicassion ëd prima aprossimassion (an vàire cas a basta sòn). I vardoma lë strument a repulsion, che a l'é fàit
da na bobinàa fissa e da n'echipagi mòbil fer-magnetich, che a l'ha nen da manca d'esse alimentà, con na bon-a
semplificassion tant elétrica che mecànica.

Ël prinsipi dlë strument a l'é arpresentà an figura 40, e a l'é basà su n'avolgiment che a magnetisa doe
armadure  'd  fer,  dont  un-a  a  lé  fissa  e  colegà  a  la  bobin-a  e  l'àutra  a  l'é  mòbil  e  colegà  a  l'ìndes.  la  cobia
antagonista a peul esse dàita da la sòlita mòla (un-a sola), che an sto cas a l'ha nen da porté corent. Se l'ë strument
a l'é da monté vertical (strument da quàder), la cobia a peul ëdcò esse dàita da un contrapèis.

Figura 40 - Strumenr a fer mòbil

La bobin-a. cand a l'é përcorùa da la corent, a magnetisa ij doi echipagi 'd fer con polarità magnériche
che, istant për istant, a son conòrde. e che donca a tiro a arbutésse. An coste condission l'echipàgi mòbil, che a
l'ha giusta la possibilità ëd viré vers ë bass, a vira fin-a a cand la cobia antagonìsta a lo ferma. An figura la cobia
antagonista a l'é arpresentà da un contrapèis (a fonsion-a mach se lë strument a l'é vertical), ma a peul esse na
mòla qualonque, che a daga na reassion linear con lë spostament. An sto cas ël contrapèis a serv mach a echilibré
l'echipagi mòbil an manera che a fòrsa nen an sël pivò.

La cobia d'arbut dàita dal passàgi dla corent i a peul esse, istant për istant, indicà con:

2ikcm

e se la corent a l'é sinusoidal, con valor màssim IM , i podoma integré su un perìod T  e trové la cobia média Cm :

T

Mm tdtIkC
0

2sin

Integrand costa espression i otnoma che 2
2

2
IkIkC M

m   se
2

MII   a  l'é  'l  valor  eficent  ëd

nòstra corent.
La  scala  a  sarà  donca  quadràtica,  contut  che,  an  fonsion  dël  tipo  'd  costrussion  e  dël  tipo  ëd  cobia

d'arciam, a-i é da manca ëd na coression relativa a la solussion particolar.
I vëddroma pì anans jë strument che a manco 'ncora, e dë strument pì modern (contut che costi ch'i

l'oma vist a sio 'ncora bin dovrà).

ìndes

bobin-a

fer fiss

fer mòbil
cuntrapèis

terminaj
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MISURA 'D FÒRSA ELETROMOTRISS
I l'oma definì prima còs a l'é la fòrsa eletromotriss ëd na pila, e i l'oma tnùa separà da la tension che la

pila midema a peul fornì, dal moment che qualonque a sia la corent che a passa ant la pila, la resistensa interna
dla  midema,  che  a-i  é  sempe  e  a  peul  esse  'dcò  bastansa  gròssa,  a  càmbia  l'valor  dla  tension  che  a  peul  esse
misurà.

A l'é ciàir che i parloma ëd na misura che a ciama na precision bin àuta. Për ël normal usagi ant ël camp
dla técnica a basta 'd solit dovré un vòltmeter con na bon-a resistensa interna e na scala nen tròp s-ciassa.

Pila campion
Fin-a al 1990 coma campion ëd fòrsa eletromotriss (f.e.m) a l'era dovrà la Pila Weston, Costa a l'é na

pila che a forniss na f.e.m. motobin precisa e stàbil ant ël temp, e bin controlàbil con la temperatura. A serv coma
campion ëd f.e.m. ma a venta nen che a fornissa corent për che la tension a sia precisa. An efét nen mach a l'ha
na gròssa resistensa interna, ma dand na corent ch'a sia pì che na desen-a 'd A  as ruvin-a an pòch temp.

Sta pila a ven pì nen dovrà dal moment che a deuva mercuri e càdmio, che a son doi element pitòst
pericolos. I doma në schema 'd com a l'é fàita an figura 41, e già da sì as peul vëdde che as trata nen ëd na pila da
butésse an sacòcia, ma a l'é në strument da laboratòri ëd fìsica ò ëd chìmica. A-i son doe version ëd costa pila,
vis-a-dì la pila "sàtura" e la pila "nen sàtura". La sconda a l'é pì stàbil con la temperatura, ma dal moment che noi
i consideroma la possibilità ëd na precisa coression, i consideroma ël prim tipo.

Figura 41 - Pila campion Weston

A l'é ciàir che adéss a-i son d'àutri cmpion ëd f.e.m.,  ma  la  manera  'd  procede  a  l'é  l'istéssa.  Le
caraterìstiche che an anterésso a son : f.e.m. a 20 °  E0 = 1,01859 V. - Coeficent ëd temperatura fra 15° e
25°  0,00004 V / °C . La precision ch'as peul oten-e a riva donca fin-a a la quinta cifra decimal.

Ël métod d'oposission
I l'oma dit che la f.e.m. dël campion a l'é cola giusta cand ant la pila a passa nen corent. La manera la

pì normal ëd dovréla a l'é donca cola ëd butéla an oposission a un potensial derivà dal potensial an misura, an
manera d'echilibré le tension e porté parèj la corent a zero.

'Dcò la f.e.m. che i voroma misuré a sarà giusta se la relativa pila a éroga nen corent. A venta donca
organisé un sircuit che a përmëtta ëd sodisfé ste arceste. A l'é ciàir che sto sircuit a sarà basà su resistense dont ël
valor a intra ant ël calcol dla f.e.m. incògnita (misura indireta) e donca a ventrà dovré resistense campion a àuta
precision..

Sti sircuit che a servo a misuré 'd potensiaj a ven-o giusta ciamà "potensiòmeter", nòm che a sarà 'dcò
dovrà për resistense variàbij dont as utilisa la partission ch'a produvo, ma che a son, macassìa, n'àutra còsa. A-i
son vàire tipo ëd costi potensiòmeter, ambelessì i vardoma prima ël prinsìpi 'd fonsionament e peui i na vardoma
giusta un, col ch'a-j diso ël potensiòmeter ëd Pasqualini.

CdSO
4
solussion

CdSO
4
 cristaj

CdSO
4
 cristaj

Cd + Hg
HgSO

4

Hg

Pt Pt+ -
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Métod dël potensiòmeter
Is arferima a figura 42 andova a-i é lë schema ëd prinsìpi e andova i vardoma la manera 'd vé ij cont, e

dòp i vardroma la realisassion proponùa da Pasqualini.

Figura 42 - Prinsìpi dël potensiòmeter.

An prinsìpi dla misura ël comutator K a l'é nen colegà nì a VC nì a Vx , l'interutor T a l'é duvert, parèj
coma l'interutor I. La resistensa total RAB a l'é conossùa con precision, parèj coma soe doe part RAC e RCB . As
régola ël reòstato ëd taradura Rt a un valor che a fasa nen superé la corent consentìa ant la resistensa 'd precision

RAB (a l'é nen amportant conòsse 'l valor precis ëd costa resistensa e dla corent relativa). I ciamoma It  la corent

dàita da la baterìa d'alimentassion Vb . A sta mira i portoma 'l reòstato Rp  al màssim e i saroma ël comutator K
an sla posission 1 , colegand la pila campion.

Con ël tast T i provoma a vëdde còs a dis ël galvanòmeter. Se a dis che ant ël pont C la tension a l'é pì
àuta ëd cola dla pila campion i arduvoma la part CB dla resistensa, dësnò i la aumentroma. Trovà ël zero mej
ch'as peul, i arduvoma man man la resistensa Rp ëd protession, e i continuoma a andé vers ël zero dël

galvanòmeter con Rp sempe pì cita, fin-a a portéla a zero, e an coste condission rivé a zero con ël galvanòmeter.
A sta mira i l'oma, an sël pont C, l'istéssa tension dla pila campion. L'important a l'é che as lasso fërme

la tension d'alimentassion Vb  e la resistensa ëd taradura Rt , e che la resistensa total RAB a sia sempe l'istéssa. A
sta mira ant la pila campion a passa nen corent. As pija nòta dël valor dla part ëd resistensa RBC . I l'oma che:

campionf.e.m.CBtC RIV

Adéss i deurboma T, i arportoma al màssim Rp , i viroma K  an posission 2  e i arpetoma l'azerament

dël galvanòmeter, sta vira su nòstra Vx incògnita.  I  trovoma  a  sta  mira,  con  galvanòmeter  azerà  e  donca  con
corent zero an nòstra pila incògnita, n'àutr valor R'CB che an përmëtt dë scrive :

a  incògnitf.e.m.CBtx RIV

La corent It  a l'é sempe l'istéssa, ant le doe espression, e donca da coste doe espression i trovoma:

C
CB

CB
xCB

CB

C
x

CB

C
t V

R
RVR

R
VV

R
VI doncadonca

I  valor  a  son conossù con soa precision.  I  l'oma vist  che l'incertëssa  dla  tension campion a  l'é  an sla
quinta cifra decimal e l'incertëssa dle resistense a l'é arportà an sle resistense mideme (che a son resistense an
cassiëtta  da  laboratòri).  Con  lòn  ch'i  l'oma  vist  ant  la  prima  session  ëd  coste  nòte  as  peul  fé  la  composission
dj'eror e vardé l'incertëssa dla misura.

Potensiòmeter ëd Pasqualini
Lë schema general dë sto potensòmeter a l'é pì ò manch col ëd prima, e as trata ëd na manera 'd realisé

'l potensiòmetro vér e pròpi an manera che a sia fàcil, e con la precision ch'a serv, lese 'l valor dle resistense. A l'é
ciàir, an efét, che bon-a part dla precision dla misura a dipend da la precision dle resistense e da la precision che
as peul avèj ant ël determiné sò valor, mentre 'l rést a l'é stabilì da la precision dël campion ëd f.e.m. A venta peui
nen dësmentié che 'l galvanòmeter a venta che a përmëtta d'arlevé ël zero 'd corent con precision.
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Rispét a lë schema 'd prinsìpi che i l'oma fàit prima, sì i loma che j'arferiment dla baterìa
d'alimentassion  e  coj  dle  pile  ,  cambion  e  incògnita,  a  son  diferent,  cotut  che  sòn  a  càmbia  nen  le  còse.  La
resistensa total fra ij pont A e B a l'é sempe garantìa costanta, la corent, an misura, a l'é sempe costanta e ant le
pile e 'l galvanòmeter a l'é sempe a zero, e sòn a fà an manera che l'arzultà a sia giust. Is arferima a figura 43.

Figura 43 - Potensiòmeter ëd Pasqualini

A parte dal pont B i l'oma 16 resistense R an  série,  dont  ij  valor  a  son  tuti  istéss  e  conossù  con  la
precision la pì gròssa possìbil. La cassiëtta che a conten coste resistense a arpòrta l'indeterminassion dël valor.
St'indeterminassion a l'é l'eror assolut che a peul arzulté, qualonque a sia el valor ëd resistensa considerà. Ël valor
dle resistense da's për chièl a l'é nen determinant, e a dipend dla valor dla tension dla bateria d'alimentassion, e da
la corent che as veul fé passé ant le resistense për nen ch'as ëscàudo ò ch'as rovino. A sto propòsit i arcordoma
che se la temperatura a l'é nen a 20 °C,  a venta fé la relativa coression (i l'oma già visto për la pila campion). I
consideroma che se le resistense a son fàite con fil ëd costantan-a, la variassion ëd resistensa con la temperatura a
l'é bele che trascuràbil. Ansema a costa cassiëtta i l'oma n'àutra série ëd 10 resistense dl'istéss valor, che a deuvo
avèj ognidun-a R'  0,2  ·  R. Sòn përchè la série a venta ch'a l'àbia resistensa rotal ëd 2  ·  R. An efét, costa
cassietta a và an paralél a doe resistense conseguente, an manera che 'l paralél a vala coma na sola resistensa R.

An série a la prima cassiëtta a-i é un potensiòmeter a fil, con un cursor che a peul pié 101 posission a
parte da zero fin-a al màssim valor, che an sto cas a l'é R"  0,1 · R.

I doma ëd valor pì ò manch rasonà: Suponoma na baterìa Vb  12 V, con na capacità a basta da nen
patì variassion ëd tension për tut ël temp dla misura. I notoma che pì àuta a l'é la corent e pì as riva a esse precis
ant ël trové ël zero dël galvanòmeter, ma a venta nen esageré përchè la corent a scàoda le resistense, e nen sempe
a l'é fàcil savèj a che temperatura a son. Suponend d'avèj a disposission vàire valor për ij component resistiv che a
servo, i sernoma ël grup che an përmt d'avèj na corent antorna al miliamper.  La cassiëtta con le 16  resistense,
avend  l'àutra  cassiëtta  an  derivassion  su  doe  dle  resitense,  as  compòrta  coma  se  le  resistense  a  fusso 15.  Se  i
consideroma R  500 , la resistensa total fra A e B a arzulta 15 · R  0,1 · R  7550 .

Se i voroma che la corent a sia ëd 1mA, e donca na resistensa total an sla baterìa Vb ëd 12 k , i l'oma

da manca d'un reòstato Rt che  a  sia  almanch  ëd 4450 .  I  podoma  dovré  un  reòstato  da 5 a 10  k . Ël
potensiòmeter  dividù  an  sent  part  a  venta  che  a  l'àbia  na  resistensa  ëd 50 ,  e  donca  ògni  part  a  l'avrà  na
resistensa ëd 0,5 . A l'é ciàir che an coste condission , a venta che la resistensa dij contat e dij fij ëd colegament
a sia motobin cita.

La resistensa che a serv a fé ij cont as treuva fra el pont C1 e ël pont C2. Partend da C1, an sla cassëtta
da 10 resistense  as  vàluto  ij décim ëd R.  An  efet,  an  echilìbri,  a  passa  nen  corent  ant  ël  cursor,  la  corent  dla
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baterìa as divid an doe part istésse fra cassiëtta e le doe resitense  dl'àutra cassiëtta. An sla resistensa total ës
ëstabiliss l'istéssa tension che a-i é an sle àutre resistense R, mentre an sij contat dla cassiëtta da 10 sta tension a
l'é dividùa an 10 part istésse. La resistensa vëddùa a l'é cola ëd 0,1 R moltiplicà për le posission dal cursor a la fin
dla cassiëtta. An nòstr cas costa part a val 0,7 · R (vëdde figura). continuand vers C2 i  trovoma le resistense R
che a-i son fra lë scond cursor dla cassiëtta cita fin-a a la fin dla cassiëtte midema. An nostr cas i l'oma 9 · R. A la
fin i l'oma che se nostr potensiòmeter a fil a l'ha sent posission, ognidun-a ëd coste a val 0,001 · R. An nòstr cas i
l'oma suponù 0,062 · R.

La resistensa fra C1 e C2, an figura, a l'é donca (0,7  9  0,062) · R  9,762 · R  4881 .


