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Part doi - 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.
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IJ RESISTOR

I arciamoma adéss lòn ch'i l'oma già dit ant la session 5, giontand quaicòs an sij sircuit che a deuvro sti
component, e la manera ëd misuré 'l valor d'un resistor.

Resistensa
I l'oma già vist che un resistor a l'é un dipòl che, cand ai cavion a l'ha aplicà na dàita tension V, a fà passé

na dàita corent I. A l'é caraterisà da soa resistensa R che a corispond al rapòrt R = V / I. Soa unità 'd misura a l'é
l' Ohm (  ), andova 1   a corispond a 1V su 1A.

I l'oma 'dcò vist che cand na corent a përcor na resistensa a pròvoca un ëscaudament dla midema, e a
dìssipa an sòn na potensa P dàita da P  V  I.  Sta potensa as misura an Watt ( W ) andova 1 W a corispond a
1V per 1A. Se sta potensa a dventa tròp gròssa la resistensa a peul brusésse, anterompse, e macassìa ruvinésse.

Antlora  a-i  é  n'àutr  parameter  che a  caraterisa  na resistensa e  che a  l'é  col  dla  màssima potensa che la
resistensa a peul dissipé. Sto parameter a l'é nen "matemàtich" e as arferiss a na resistensa che a fonsion-a ant l'ària
lìbera rivand, an fonsionament contìnuo, a na temperatura che a-j përmëtta ëd nen ruvinésse e mantense ant
l'aprossimassion dël valor diciarà.

Resistività
Sto paràmeter a l'é caraterìstich d'un condutor, e an particolar dël material dont a l'é fàita na resistensa.

Se i pijoma un material condutor e i lo sagomoma a sbarëtta ò fil con na session costanta, i podoma misuré soa
resistensa dand na tension ai sò cavion e misurand la corent ch'a passa (i l'oma già vist - session 5 - manere për
misuré na resistensa e sì i arpijroma sto discors). I podoma trové che la resistensa R  dël fil a l'é proporsional a
soa longhëssa, proporsional invers a soa session, e proporsional a un coeficent che a dipend dal tipo 'd material e
che a pija 'l nòm ëd "resistività " . Donca i l'oma R  l / S. Da costa espression i podoma trové l'unità 'd
misura dla resistività che a arzulta  R  S / l  m2 / m  m.

I notoma che la resistività dàita an "  · m" a l'é un valor motobin cit për un condutor metàlich. Ant le
tabéle as peul trové la resistività dàita an  · m, (vis-a-dì  · 10 6 · m) che a echival (istéss valor numérich) a na
resistività dàita an  "  · mm2 / m", che donca a l'é la resistensa an   d'un fil lungh un meter e con session d'un
milim quadrà. Për l'aram pur i l'oma 'l valor mmmmaram

20179,00173,0 opura .

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

pì bon a-i é l'argent pur, con m0164,0 .

Coeficent ëd temperatura
An efét a-i é un ters paràmeter che a caraterisa la resistensa, e a l'é sò coeficent ëd temperatura . I l'oma

già vist sto coeficent, che a modéla la variassion dla resistività an fonsion dla variassion ëd temperatura.
L'espression che a dà sta dipendensa a l'é dël tipo 00 1 ttt .

An costa espression 0 a l'é la resistività misurà a la temperatura t0, mentre t  a l'é la resistività a n'àutra
temperatura t  (ant l'espression a-i é un t, e donca le temperature a peulo esse misurà tant an °C coma an °K).

Për l'aram i l'oma 3109,3aram  e  l'unità  'd  misura  d'   a  le  bin  ciàir  [1  /  C].  A-i  son  ëd  leghe
particolar andova sto coeficent  a l'é motobin davzin a zero.
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Për avèj n'idèja dël valor dle grandësse an geugh i podoma consideré na resistensa fàita con 10 m ëd fil
d'aram da 0,1 mm ëd diameter, anvërtojà an s'un supòrt isolant. La session a l'é 0,00785 mm2 e la  a 20 C a val
0,0176 [ ·mm2/m]. Sòn a pòrta a na resistensa ëd 22,42 . Se la temperatura a chërs ëd 50 C  la resistività a và al
valor 0,021 [ ·mm2/m]. La resistensa a dventa 26,75 . I notoma che se 'l camp ëd fonsionament d'un resistor
dë sto tipo a l'é diciarà da 25 °C a  125 °C (nòrma militar), la variassion ëd 150 °C a pòrta a la bela variassion
ëd 13  e la toleransa dël resistor a dventa bin larga.

Ij  metaj,  an  general,  a  l'han  coeficent  ëd  temperatura  positiv,  ma  vàire  d'àutri  materiaj  dovrà  për  le
resistense a l'han un coeficent  negativ.

Dipendensa da la frequensa
La resistensa, intèisa coma paràmeter fìsich, a dipend nen da la frequensa dla corent che a la përcor. Un

resistor, anvece, oltra al paràmeter "resistensa" a peul avèj ëdcò ëd paràmeter parassita. A basta anmaginé na
resistenra  fàita  da un fil  smaltà  e  anvërtojà  an 's  un supòrt  isolant.  Sto resistor  a  l'avrà  sens'àutr  ëdcò na dàita
indutansa, nen d'autut trascuràbil.

Gavà certi  cas  particolar  coma për  resistense dovrà coma campion ant  le  misure,  ant  ij  cont  ëd sòlit  ij
paràmeter parassìta dij resistor a ven-o nen considerà, dal moment che 'd sòlit a son motobin cit.

Për lòn ch'a rësguarda anvece la resistensa 'd fij condutor përcorù da corent a alternà, com a podrìo esse
ij  fij  telefònich,  a  parte  da   un  càmp  ëd  frequensa  'd  quàich  senten-a  d'Hz,  as  mostra  n'àutr  fenòmeno  che  a
modìfica la resistensa d'un fil. Che a ven ciamà "efét pel ".

Efét pél
Na corent alternà che a cor ant un fil a génera un camp magnétich altenà, che a soa vira, për indussion, a

pròvoca  un  moviment  an  's  le  càrie  lìbere  che  as  treuva  ant  un  condutor,  e  sò  a  càpita  'dcò  an  sël  condutor
midem. L'assion dë sto camp a l'é, an definitiva, cola 'd porté le càrie che a formo la corent vers l'estern dël
condutor, e se i consideroma un condutor a session sircolar i podoma definì lë spessor   d'un seul cilìndrich an
sla surfassa con la fòrmula:

mm
mHH

m 2;2

andova  a l'é la resistività dël material,  a l'é la pulsassion (2 f ) dla corent alternà e  a l'é la përmeabilità
magnética dël material midem. Ant ij materiaj condutor nen fer-magnétich sta përmeabilità a l'é, an pràtica, cola
dl'ària ò dël veuid 0 .

Ant un seul definì parèj a passa a-peu-pré ël 63% dla corent che a passa ant ël fil. L'efét a l'é pì pronunsià
(  a dventa pì cit) con la frequensa che a monta, con na përmeabilità gròssa, con na bassa resistività. An general
as peul dimostré che la densità 'd corent J  an fonsion dla profondità x  a parte da la surfassa a l'é esponensial, e
a val /

0)( xeJxJ , andova J0  a l'é la densità an sla surfassa.

Se i suponoma un fil a session sircolar, an corent alternà i podoma dì che soa resistensa a echival a-peu-
pre a un fil tubolar dl'istéss diàmeter e con la paréte spëssa . A venta macassìa noté che a 100 Hz ëd frequensa,
l'efét a l'é quasi d'autut trascuràbil, mentre a comensa a fésse sente a le frequense dle lìnie telefòniche analògiche
dij teléfono normaj (che a van da 300 a 3600 Hz ).

I notoma che  a  dipend  nen  dal  ragg  dël  fil,  e  për  qualonque  ragg,  për  un  fil  d'aram  i  l'oma  che

mm
f

66
 (i dovroma ij milim che a son pì pràtich), andova f  a l'é la frequensa dla corent ant ël fil. Se i

consideroma ij 50 Hz, dla distribussion ëd cà i l'avroma  9,33 mm, e lòn a dà 'l përchè a basse frequense, 'efét a
l'é  trascuràbil  ant  j'aplicassion  ëd  cà,  mentre  as  comensa  a  sente  ant  le  lìnie  'd  distribussion  che  a  ciamo  un
diàmeter gròss dij fij (superior a 2 cm).

Con coste condission la resistensa d'un fil longh l, an corent alternà, se r a l'é'l ragg dël fil a dventa :
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As peul scrive na fòrmula che a dà 'l rapòrt fra la resistensa R a  an corent alternà a na dàita frequensa e la

resistensa 2r
lRc  an corent contìnua dl'istéss fil.  As treuva :

x

x
R
Rrx

r

r
l
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r
r
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St'espression a l'ha sens a parte da x  1, dal moment che se  a l'é pì gròss che r  a veul giusta dì che
l'efér as sent nen e la resistensa Ra a l'é istéssa a Rc . I podoma fé un gràfich andova i arportoma 'l rapòrt Ra / Rc
an fonsion ëd x  e i trovoma lòn ch'a l'é arpresentà an figura 1.

Figura 1 - Ra / Rc an fonsion ëd r / .

Sto fenòmeno as treuva 'dcò su fij che a coro davzin a fij përcorù da corent alternà. La corent, an costi
fij, a tira a spostésse vers ël fil che a pròvoca l'indussion. St'efét as sent ëd pì su condutor con un diameter gròss,
ant ël sens che a aumenta la session ëd condutor nen sfrutà, ò sfrutà pòch,  da la corent. Për le àute frequense, an
efét, as deuvra un fil fàit da un grup ëd fij cit, antërsià e isolà l'un da l'àutr (fil "litz"), che a va bin fin-a a vers 1
MHz. As peul ëdcò dovré fil argentà, andova as produv un seul bin condutor an sla surfassa dël fil (pr'esempi për
indutanse a frequensa motobin àuta).

Toleransa
Ij  resistor  a  peolo  esse  costruì  con  na  gròssa  precision,  con  tuti  ij  dàit  che  a  peulo  serve  për  fé  le

coression ëd valor a diferente temperature. As peulo donca fé resistense motobin precise, che a peulo esse dovrà
coma resistense campion. Coste resistense, ëd sòlit fàite da fil metàlich, a son ingombrante e bin costose.

An  quasi  tute  j'aplicassion  a  serv  nen  avèj  na  gròssa  precision,  e  an  comersi  as  treuva  la  série  la  pì
econòmica con valor diferent fra 'd lor  antorna al 20%,  con na toleransa ± 10%. La série a l'é basà, për desen-e,
an sij nùmer 1 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 2.2 ; 2.7 ; 3.3 ; 3.9 ; 4.7 ; 5.6 ; 6.8 ; 8.2 ; peui a arpìja da 10, 12, 15 e via fòrt. A-i
son  peui  série  pì  precise,  e  donca  con  pì  valor,  a  préssi  motobin  pì  àut.  A  venta  peui  sempe  fé  atension  a  la
dissipassion. La série normal a l'ha na dissipassion ëd 0,25 W. As treuvo 'd resistor pì cit a 0,125 W, e pì gròss (an
particolar an sij valor bass ëd resistensa), a 0,5 W, 1W, 2W e via fòrt. Da na dàita potensa an sù le resistense a son
an contenitor ceràmich për rese méj ël calor prodòt.

Resistor ëd precision për misure
A son resistor tarà con precision, che a deuvo manten-e soa resistensa ant ël temp, e a venta che a l'àbio

un coeficent ëd temperatura cit, ma pì che tut costant, an manera 'd podèj fé le coression necessària. Ëd sòlit sti

1
1

2

3

2 3 4

Ra / Rc

r /
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resistor a son realisà con fil metàlich, che a peul esse pr'esempi costantan-a (che a l'é na lega d'aram 60% e nichel
40%).  A l'é però ciàir che con fij metàloch a l'é nen fàcil realisé gròsse resistense.

La taratura a ven fàita 'd sòlit a na precision che a va da na part su desmila, a na part su sentmila. An
coste  condission,  an  particolar  se  'l  valor  nominal  a  l'é  cit,  a  venta  avèj  ëd  malìssie  particolar  ëdcò  për  la
conession al sircuit, përchè la resistensa dij contat a peul disturbé la misura, e a l'é fàcil che a sia nen controlabil.
As  supon  che  un  cit  resistor  a  peussa  esse  përcorù  da  na  gròssa  corent,  e  donca  a  ven  fàit  con  doe  cobie  'd
morset, dont l'un-a a l'é bin massissa për nen eufre resistensa e scaodésse con la corent (a ven-o ciamà morset
amperométrich o ëd corent) mentre j'àutri doi a son për colegament andova la corent ch'a passa a l'é cita (a ven-o
ciamà mortet voltmétrich ò ëd tension).

An particolar cand ël resistor a l'é a fil, a venta fé atension che 'l resistor midem a peul presenté na
indutansa parassita che a peul esse significativa. Ëdcò la capacità parassìta a peul nen sempe esse trascurà. Contut
che sti paràmeter a sio distribuì arlongh la resistensa, as peul ëd sòlit fé un modél  coma col ëd figura 2, andova ij
paràmeter parassìta a son considerà consentrà.

R

C

L

Figura 2 - Resistor echivalent

Se i vardoma sto model, i podoma dì che nòstr resistor campion a l'ha an realità n'impedensa Zech che a
val Zech  Rech  jXech, andova an general Rech  R, e Xech a sarà indutiva për frequense basse e capacitiva për
frequense àute. Donca corent e tension a son sfasà ëd n'àngol tal che tg  Xech / Rech.

Se i butoma che LC10 e foma ij cont ëd lòn ch'a val tg   i trovoma:

RC
R
L

R
L

2
0

2
tan

andova 'l termo an parentesi a ven ciamà costant ëd temp  dël sircuit e a misura 'l  ritard dla corent rispét a la

tension aplicà. A sta mira, se la pulsassion  a l'é , sta costant ëd temp  a dventa RC
R
L

 e donca

se i foma an manera che RC
R
L

 e donca 'dcò 2R
C
L

, sto  a dventa 0 e i podoma dì che R  Rech. As trata

donca 'd ten-e L e C ij pì bass possìbij (e sòn a l'é ciàir) e manten-e frequense bin pì basse 'd cola che a corispond
a 0, e sòn a l'é 'ncora ciàir, ma peui a venta fé che 'l rapòrt fra L e C a sia ugual al quadrà dla resistensa.

A venta 'ncora dì che la capacità parassita as pòrta 'dcò dapréss ëd perdite ant ël dielétrich che a son
echivalente a na resistensa an paralél Rp , che as nòta a frequense àute, dal moment che se i ciamoma   l'àngol ëd

pèrdita dla capacità parassita, sta resistensa a val
C

Rp
1

.

Ant ij resistor a fil lòn ch'a venta pì che tut arduve a l'é l'indutansa parassìta. Për sòn a venta dovré 'l pì
sutil  fil  possìbil,  che  a  përmëtt  ëd  dovré  fil  pì  curt  (oltra  a  arduve  l'efét  pel  ch'i  l'oma  vist  prima).  e  dovré  'd
malìssie për anvërtojé 'l fil an manera 'd nen fé concadné 'l fluss magnétich prodòt dal fil sota corent variàbil,  ò
fé an manera che 'l fluss d'un segment as anula con col ëd n'àutr segment. Se la resistensa a l'é cita, as peul fé con
un tòch ëd fil drit, se a l'é tròp gròssa a venta dovré resistense a impast ò macassìa resistense "chìmiche", a spèise
dla precision che as peul oten-e.

I vardoma dontrè manere 'd fé resistor a fil sensa fé ansema n'indutansa apressiàbil, che i arpresentoma
an figura 3.
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Figura 3 - A) avolgiment su supòrt piat. - B) - avolgiment ëd fil dobià - C - doi
avolgiment an paralél e a n sens contràri

Sircuit con resistor
I  l'oma  vist  ij  teorema  'd  Thevenin  e  Norton  e  coj  ëd  Kirchhoff  për  ij  neu  e  le  maje  ëd  na  réte  'd

resistense.  Costi  a  son la  base  ëd tuti  ij  cont  an qualonque sircuit.  I  l'oma vist  le  régole  për  calcolé  'l  valor  ëd
resistense an série e an paralél. Sì i comensoma a consideré quàich cas particolar, a parte da le resistense variàbij
coma reòstato e potensiòmeter.

Reòstato e potensiòmeter
As trata, an pràtica, dl'istéss dispositiv, dovrà an manera diferenta (ël nòm "potensiòmeter a l'é dovrà an

manera nen vàire giusta). An sostansa a l'é na resistensa variàbil, an fonsion dla posission d'un cursor mecànich.
An figura 4 i arportoma schematisà ij doi element.

Figura 4 - Reòstato e potensiòmetro

Reòstato
Un reòstato a l'é un dipòl con resistensa variàbil,  dovrà 'd sòlit për avèj na regolassion ëd corent. Un

potensiòmetro a l'é un tripòl, colegà a na dàita tension, con un cursor che a peul arcavé na tension antërmés. Ël
nòm  "potensiòmeter"  a  l'é  dovrà,  ma  an  realità  a  dovrìa  serve  mach  a  indiché  un  sistema  'd  misura  për  un
potensial elétrich.

Un  reòstato  a  l'é  donca  na  resistensa  variàbil  che  a  part  da 0  e a riva a un dàit valor R màssim. I
podoma vardé com a càmbia la corent ch'a passa e la potensa che 'l reòstato a dìssipa, cand ël cursor a passa dal
massim a zero.  I suponoma donca un generator ideal ëd tension V0, n'utilisator con resistensa Ru e un reòstato
con resistensa variàbil r.   La corent a sarà dàita da I  V0 / ( Ru  r  ).   La tension Vr  che as ëstabilìss an sel

reòstato a sarà
rR

rVrIV
u

r
0 . La potensa Pr  che  'l  reòstato  a  dìssipa  a  l'é  antlora  dàita  da

r
rR

V
rR

V
rR

rVIVP
uuu

rr 2

2
000 .  An  figura  5  i  arportoma  l'andament  dla  corent  ant  ël  cas  d'un

generator a 100 V cc, un càrich ëd 10  e un reòstato da 0 a 20 . Se i suponoma che la resistensa a sia linear
con la posission dël cursor, as ved che la regolassion a l'é nen linear con la resistensa del reòstato.

A B C
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Figura 5 - Corent regolà da  un reòstato

An figura 6 i arportoma l'andament dle potense. A venta fé atension a la màssima potensa dissipà dal
reòstato, che as treuva a un valor che a dipend dal càrich. Se an soa escursion ël reòstato a pija l'istéss valor dël
càrich, col a l'é 'l pont ëd màssima dissipassion.

Total
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Reòstato
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Figura 6 - Potense an geugh con un reòstato
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Figura 7 - Diferente resistense 'd reòstato

La nen-linearità dla regolassion dla corent a l'é tant pì fòrta quant ëd pì la resistensa dël reòstato a l'é àuta
rispét al càrich, ma a venta consideré che na resistensa 'd reòstato cita a dà sì na regolassion pì linear, ma ant un
camp motobin limità, mentre resistense motobin gròsse 'd reòstato a pròvoco na fòrta diminussion inissial e peui
a régolo bele che pì gnente, an 's na corent motobin cita.
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Sto fàit a l'é arportà an figura 7, andova i l'oma suponù d'avèj un generator da 50 V e un càrich da 100
, e i l'oma provà a regolé la corent con reòstato con valor da 10 ; 100  ; 1000  ; 5000 .

Ëdcò për sto component a venta consideré la possibilità 'd component parassìta, an particolar për
reòstato a fil,  che a peulo avèj n'indutansa da nen trascuré. Macassìa costi a son efét che a l'han un significà an
corent alternà, e sòn i lo vëddroma pì anans.

Potensiòmeter
Për vardé l'fonsionament d'un potensiòmeter is arferìma a figura 8, andova ìl potensiòmeter midem a fà

sò mesté 'd partitor ëd tension.

Ij doi estrem dël potensiòmeter Rp  a son colegà a un generator ëd tension V  con na resistensa interna

R i .  Ël cursor, che a pija la posission x  fra 'l terminal   e 'l termanal , a l'é colegà con la resistensa Ru, che a

soa vira a l'é colegà al pont  dël potensiòmeter.  I vardoma la tension Vu  su Ru,  le corent e le potense an
geugh, cand ël pont  x  a và da a .

V0

Rp

Ru

Rx

Ri
x

Vu

I

I1

Figura 8 - Colegament d'un potensiòmeter

Për lòn ch'a rësguarda la corent I  i l'oma che a treuva la resistensa R i,  la part R p  (1 x)  e 'l paralél

dle doe resistense Ru  e Rp  x  (i l'oma suponù na variassion linear con la posission).  An figura 9A  i arportoma

la resistensa total vëddùa dal generator e la resistensa an paralel Rx e  Ru.   An  figura  9B  a-i  é  la  corent  che  'l

generator a éroga, che a val

xRR
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resistensa an sla
seurtìa

Figura 9 - Resistense e corent total
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Ij valor dovrà a son V0  250 V ; Ri  100  ; Rp  2500  ; Ru  1000 .

An figura 10A i l'oma arportà la tension ëd seurtìa an fonsion dla posission dël potensiòmeter e an figura
10B i l'oma arportà le potense : cola total erogà dal generator, cola an sl'utilisator, cola an sla part superior dël
potensiòmeter, e a la fin cola an sla part inferior dël potensiòmeter.

I  suponoma  sempe  che  la  resistensa  dle  doe  part  dël  potensiòmeter  a  sia  linear  con  la  posission  dël
cursor. As peul vëdde che 'dcò ambelessì la regolassion dla tension a l'é nen linear.
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Part Sup. Rp
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Figura 10 - Tension e potensa regolà con potensiòmeter

Sircuit ëd misura a corent contìnua
I  l'oma  già  vist  quaicòs  ant  la  prima  part,  a  propòsit  ëd  "derivator  universal  "  e  ëd  vòltmeter.  .  Sì  i

arpijoma 'l discors ëd në strument ëd misura (dit a l'inglèisa "téster"). I suponama d'avéj në strument a bobin-a
mòbil e con indicassion linear an fonsion dla corent che a passa ant la bobin-a. Soa resistensa interna (bobin-a
mòbil) Rs a val 50  e a riva a fond ëscala cand a passa na corent Imax  ëd 500 A. Sti valor a son dàit pitòst a cas,
com i l'avìo già fàit ant la prima part,  (e lë strument a l'é pitòst ëscars) ma an nòstr but a va bin parèj.

Vòltmeter e Amperòmeter
I  voroma  dovré  sto  strument  për  fé  un  misurator  ëd  tensior  e  ëd  corent,  con  vàire  diferente  portà,

dovrand un comutator a vàire strà, che i suponoma ch'a sia sensa resistensa 'd contat.

I arpetoma lòn ch'i l'avìo già notà, che në strument ëd misura dë sto tipo, cand a ven colegà a doi pont
për  misuré  tension  ò  corent,  a  càmbia  sempe  un  pòch  le  condission  dël  sircuit.  A  l'é  ciàir  che  për  misuré  la
tension fra doi pont a venta che lë strument (che a l'é colegà an paralél) a l'àbia la resistensa la pì àuta possìbil,
mentre  për  misuré  la  corent  lë  strument  (che a  l'é  colegà an série)  a  venta  che a  l'àbia  la  resistensa la  pì  bassa
possìbil.  Na limitassion a sòn a ven pròpi da le caraterìstiche dlë strument.

Tension
Për lòn ch'a rësguarda le tension, disoma che i voroma podèj misuré tension fin-a a 1000 V, peui avéj na

portà con 300 V a fond ëscala, peui na portà a 100 V a fond ëscala, na portà a 30 V a fond ëscala un-a a 10 V, e
da ùltim na portà a 3 V për na misura pì precisa ëd cite diferense 'd potensial. I comensoma a noté che a fond
ëscala la tension sla bobin-a a l'é V  I R s  V.

Se për la prima portà i l'oma 1000 V, a veul dì che con 1000 V aplicà ai morsèt la corent a venta ch'a sia
ëd 500 A e donca la resistensa total a sarà R  V / I  M . Sta resistensa (vardoma figura 11), a sarà
dàita da R1  R s .  Donca R1 = 2 10 6 50 . La toleransa su costa resistensa (giontà a cola an slë
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strument midem) a dà la precision dla misura. Se i suponoma (com a l'é rasonà) che la diferensa la pì cita che as
peul apressié an slë strument a sia 1 / 200  dël fond ëscala, a l'é inùtil che costa resistensa a sia tant pì precisa dël
5‰ ,  e  donca  as  peul  ëdcò  fé  a  meno  'd  consideré  la  resistensa  dlë  strument.  A  l'é  ciàir  che  se  i  dovroma  na
resistensa dla série con ± 10% ëd toleransa, nòstr vòltmeter a arzulta sùbit bin scars, a-i n'anfà nen com ch'a sia
bon lë strument dovrà.

I notoma sùbit che an 's na resistensa gròssa parèj, che a peul nen esse na resistensa a fil, già mach avèj
na precision ëd 1% a l'é n'imprèisa. As peul serne, fra le resistewnse 'd série,  la resistensa con ël valor ël pì giust
possìbil, ma 'l problema a l'é garantì peui soa stabilità ant ël temp, con la temperatura, e via fòrt.

Figura 11 - Sircuit për misure 'd corent e tension

Për la sconda portà da 300 V la resistensa total a l'é 600 k , e i soma 'ncora a valor andova la resistensa
da 50  dlë strument a conta pòch. La resistensa R2 a saria ëd 599950 . A val sempe 'l discors ëd prima.

Për la tersa portà da 100 V la resistensa total a sarà 200 k , e 'dcò ambelessì i l'oma che ij 50  a son
d'autut trascuràbij, tant rispét a lòn che a peul esse apressià an slë strument (1 / 200 dël fond ëscala) tant coma
precision dla resistensa (se as veul nen ch'a ven-a a costé un capital) R3 a dovrìa esse ëd 199950 . Për la quarta
portà a 30 V f.s. i l'oma 'ncora che la resistensa Rs  50   a l'é mach  a-peu-pré ël 0,8 ‰ dla resistensa total ëd
60 k . La resistensa R4 a sarìa ëd 59950 . Për la quinta portà, con 10 V f.s. la resistensa total as arduv a 20 k ,
con na R5  19950 .Per la sesta e ùltima portà  la resistensa total as arduv a 6 k ,  e donca la resistensa da 50
a comensa a fésse sente. La resistensa R6 a venta ch'a sia 5950 .

I  podoma  noté  che  në  strument  fàit  an  costa  manera  a  l'é  "nen vàire lòn".  La  resistensa  interna  dlë
strument, për le basse portà, a l'é pitòst cita. An efét, se, arfasend na misura dël tipo 'd cola ilustrà ant la prima
part,   i  suponoma  'd  vorèj  misuré  la  tension  an  sël  càtod  ëd  figura  12   con  na  tension  vera  ëd 2,35 V, nostr
ëstrument a buta an paralél na resistensa ëd 6 kW. La resistensa Rk  as arduv da 470   a 435,8 . Se la corent
ant la vàlvola a cambia nen i misuroma apopré 0,17 V an meno dël real, ma sòn a pòrta n'auterassion pì fòrta,
përché a càmbia la polarisassion dla grija, donca la corent ant la vàlvola, e via fòrt. Se le corent a son pì basse e le
resistense pì àute, l'eror ch'as antroduv con na cita resistensa dlë strument, a l'é pì gròss.

Ël problema che a fà lë strument nen vàire bon a l'é la gròssa corent che a-j serv për rivé a fond ëscala.
An efét i l'oma suponù che a-i vado 500 A, mentre në strument già bon për le misure che a servo ant la técnica
a peul avèj na corent ëd fond ëscala antorna ai 100 A., e sòn a fà an manera che tute le resistense as peulo ten-e
bin pì àute.

R1
R2
R3
R4
R5

+

+
Strument

R6

R7

R8 R10R9
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300 V
100 V
30 V
10 V
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1 A
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Figura 12 - Misura ëd na tension bassa an 's na resistensa cita

Ant la misura dla tension ëd prima, ël passé da na portà a l'àutra a fasìa nen problema për lë strument.
An efét i suponoma che 'l comutator a lassa ël contat dla resistensa 'd partensa, a deurb ël sicuit, e peui a riva an
sël contat ëd la resistensa d'ariv. Lòn ch'a l'é méj evité a l'é che për un moment a peusso esse colegà ansema, da la
lamëtta mòbil, ij contat ëd partensa e d'ariv. Sòn a butrìa an paralél le doe resistense dle doe diferente portà, dand
na resistensa total pì bassa, e na corent che a podrìa passé 'l fond ëscala e dé na bòta a l'echipagi mòbil.

Corent
Për lòn ch'a rësguarda le misure 'd corent, dal moment che an geugh a-i son resistense motobin cité, a

venta fé prima na considerassion. Ant la realisassion e ant ël buté an òpera na resistensa, as produvo variassion
rispét al valor nominal, che për almanch na part, a l'han un valor assolut bin cit, ma che a dipend nen dal valor
dla  resistensa.  Se  la  resistensa  a  l'é  motobin  cita,  sto  eror  a  dventa  notobin  gròss  an  përsentual,  e  a  l'é  nen
valutàbil. Un discors ch'a jë smija a val për le resistense dij contat che a peulo esse duvertà e sarà. Për ten-e cont
ëd sòn da na mira teòrica, i  podoma dì, pr'esempi, che i l'oma nen ëd resistense pì cite che un dàit Rmin che a
l'àbio na toleransa, disoma, ëd 1%.

An nòstr cas i consideroma 'd podèj dovré 'd resistense precise nen pì cite che 0,5 . I vardoma còs a na
ven fòra.

Antant,  però i  dovoma consideré  che se  a-i  son resistense butà  an paralél  a  lë  strument  da contat  ch'a
fërto  an  sle  palùjëtte  dël  comutator,  A  venta  fé  an  manera  che  a-i  sia  nen  d'interussion  dël  contat,  për  fë  an
manera che a-i sion nen moment che, passand da na portà a l'àutra, a lasso lë strument sensa na resistensa an
derivassion. An particolar an sle portà àute, sòn a podrìa dé ëd bòte pericolose a lë strument.

Na manera 'd paré sto problema a l'é cola ëd dovré un derivator universal, ëd coj ch'i l'oma vist ant la
prima part. Antant i stabilima lé portà che a peulo esse 1 mA ; 10 mA ; 100 mA ; 1 A.

La prima portà fond ëscala a l'é ëd 1 mA. Sòn a veul dì che a-i và na resistensa an paralél, che, sempe a
fond ëscala, 500 A  a venta che a passo ant la resistensa. An sto cas a l'é ciàir che la resistensa an paralél, a sarà
istéssa a la resistensa interna dlë strument e donca R5  50 .  An  costa  manera  lë  strument  total  a  l'ha  na
resistensa interna ëd 25 , che a l'é nen pròpi pòch. Sta resistensa ëd 50  da buté an paralél, ant ël sistema ch'i
l'oma dovrà, a l'é fàita da la série ëd tute quat le resistense R7  R8  R9  R10  Ste quat resistense an série a valo
donca 25 . An efét, an posission "1 mA"  dël  comutator  i  l'oma,  fra  intrada  e  seurtìa,  un  branch  con  mach
l'ëstrument,  e  un  brabch  con  le  quat  resistense  an  série.  Se  i  vardoma  lòn  ch'i  l'oma  dit  ant  la  prima  part,
l'equassion ch'i podoma scrive a l'é:

2
5,0

150
1

1
1987

fs
ii I

ImR
m

RRRRR eandova0

La sconda portà fond ëscala a l'é ëd 10 mA, e an costa posission dël comutator i l'oma che la corent as
divid an doi branch, dont un a l'é fàit da l'ëstrument e da la resistensa R10 an série, mentre l'àutr branch a l'é fàit
da la série dle trè resistense R7  R8  R9 . I savoma che ant ël branch dlë strument a venta che a passo 500 A
cand fra intrada e seurtìa a passo 10 mA. Se i ampostoma l'equassion com i l'oma vist ant la prima part, i podoma
sctive che:

Vk

Ip = 5 mA

Rk = 470
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20
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Për la tersa portà, cola con fond ëscala ëd 100 mA, ij doi branch a dvento : col che a conten lë strument,
che a l'ha la série Ri  R10  R9, e l'àutr che a l'à la série R7  R8 . I podoma scrive l'equassion

200
5,0

10050
1

1 2
2

2
91087

fs
ii I

ImR
m

RRRRR eandova

Për la quarta portà, ëd 1 A fond ëscala, a venta sempe ch'i ten-o cont che ant ël branch dlë strument a
venta che a passo 500 A mentre  ant  l'àutr  branch  a  passo 999,5 mA. I ampostoma torna l'equassion coma
prima, ma a ventrà peui ch'i verìfico se a-ui son nen an gieugh resistense pì cite dël m'nim ch'i l'oma suponù. e se
a basta la precision ch'i l'oma suponù. Ël prim ram a resta fàit da Ri  R10  R9  R8, mentre lë scond as arduv a
la resistensa R7. I scrivoma l'equassion

2000
5,0

100050
1

1 3
3

3
89107
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ii I

ImR
m

RRRRR eandova

Da coste quatr equassion as peulo arcavé ij valor dle quat resistense. I l'avroma:

1
1

1
1

1
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1
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3
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2
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1
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I l'oma già vist che 5078910 RRRRRT  (da  la  prima  equassion)  e  i  podoma  dì  che

10789 RRRRR T .   Da  la  sconda  equassion  i  arcavoma 0526,05050 1010 RR  e  da  sì  as  peul
trové R10.  As treuva che R10  45,003 . Se, an costa equassion, i calcoloma ël total dla série R7,8,9 i trovoma:

5
19
1003,959,8,7R

e as peul sùbit vëdde coma ste resistense a arzulto esse bin cite.

Da la tersa equassion i arcavoma, sotituend lòn ch'i conossoma, la resistensa R9, An efét i l'oma:

5,4005,1475.05
005,0475.05

005,0003,955

99

99

99

RR
RR

RR

doncae

e i otnoma che la série R7,8  a val giusta .

I provoma 'ncora a arcavé R8 da la quarta equassion, con ël procediment ëd prima, e i scrivoma

449,00005,105,05,0
0005,005,05,0

0005,0503,995,0

88

08

88

RR
RR

RR

doncae

Për R7 a resto 0,051 , resistensa bin difìcila da traté.
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D'àutra part, se i consideroma la màssima portà, an sto cas 1A, i l'oma che ant la resistensa R7 che a resta
an paralél al branch dlë strument, a venta che a passo 1 A  500 A  999,5 mA. Donca sta resistensa a venta
ch'a sia a-peu-pré doimila vire pì cita ëd cola dl'àutr branch, dont ël valor a l'é pì ò manch 50  50  100 .  Le
còse a andrìo méj se l'ëstrument a l' avèissa da manca ëd na corent pì bassa për rivé a fond scala.

Ohm-meter
I  l'oma  già  vist  na  manera  motobin  precisa  për  misuré  le  resistense  dovrand  ël  pont  ëd  Wheatstone

(session  5  part  3).  Si  i  pensoma  a  në  strument  pì  sempi  da  dovré,  che  a  dà  n'indicassion  diréta  dël  valor  dla
resistensa an misura. Is arferima a figura 13. I suponoma sempe d'avèj l'istéss ëstrument ëd prima (500 A f.s. ,
50 ).

V0 Taradura

Strument

RR

R5

R4R3R2R1

X1000            X100            X10              X1
Rx

Figura 13 - Ohm-meter

Ël misurator a deuvra na pila, sì indicà coma V0, che a podrìa esse ed 9 V. Un comutator a l'ha, an nòstr
cas, quat posission, che a son marcà, ant l'órdin, X1, X10, X100, X1000. Sòna a veul dì che l'indicassion dla scala
dlë strument a venta ch'a sia moltiplicà për ël fator indicà da la posission dël comutator. A l'é ciàir che la scala a
sarà nen linear e a sarà "al contrari" (màssima indicassion, mìnima resistensa) e sempe a part da 0 (con 500 A
che a passo) e a và a  (con corent a zero).

I provoma a disegné nòstra scala, considerand che l'ìndes a fasa n'arc ëd 100° passand da corent 0 A a
corent 500 A  (fond ëscala),  e  che l'àngol  fàit  da  l'ìndes  a  sia  proporsional  a  la  corent  che a  passa  (strument
Deprez-D'Arsonval), donca 5 A ògni gré. A fond ëscala l'ìndes a l'é an sël 0 (indicassion ëd cand la resistensa
an misura a l'é un curt-sircuit).

I comensoma a consideré che se i vorèisso buté la prima indicassion numerà (sempe a parte dal fond
ëscala) ant la posission 80° (donca con 400 A ant lë strument) marcà con ël nùmer 10, i  podrìo sùbit vëdde che
st'ipòtesi  a  sta  nen  an  pé,  a  rason  dël  fàit  che  nòstr  strument  a  l'ha  na  resistensa  interna  nen  compatìbil  con
l'ipòtesi midema. An efét an sla posission X1 st'indicassion a l'é dàita da na resistensa an misura ëd 10 , e con
50  dlë strument, suponend, al lìmit, ëd nen avèj resistensa interna an nòstr generator, i l'avrìo che con 50   la
tension a dovrìa esse 25 mV, për avèj 400 A. mentre che con 60   la tension a dovrìa esse 24 mV për avèj 400

A.  A  venta  donca  contentésse  ëd  na  scala  pì  s-ciassa  e  donca  manch  precìsa.  I  foma  antlora  l'ipòtesi,  da
verifiché 'ncora, che nòstr nùmer 10  an sla scala a sia a n'àngol ëd 90°, con na corispondenta corent ëd 450 A.

An sla posission X1 st'indicassion a l'é dàita da na resistensa an misura ëd 10 .   An sla posission X10
st'indicassion a l'é dàita da na resistensa an misura ëd 100 .  An sla posission X100 st'indicassion a l'é dàita da na
resistensa an misura ëd 1000 . An sla posission X1000 st'indicassion a  l'é  dàita  da na resistensa an misura  ëd
10000 .  Dal moment che la baterìa a l'é un-a dle sòlite, e che a peul esse pì ò manch dëscarià, a peul nen esse
pijà com arferiment, e a venta provëdde un sistema 'd taradura da assioné prima dla misura e cand as càmbia la
portà. Sto sistema a l'é fàit da un pulsant che a buta an curt-sircuit ij terminaj andova a-i é la resistensa da misuré,
e un potensiòmeter che as rangia për avèj l'indicassion 0  cand la resistensa incògnita a l'é 0 . I vëddroma com a
l'é colegà al sircuit.
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Coste  a  son  j'ipòtesi  che  i  pijoma  coma  partensa,  e  i  vardoma  se  a  peulo  andé  bin  opura  se  a  son  da
cambié. Ël problema a peul esse dàit da la gròssa diferensa dle resistense da misuré.

I comensoma a vardé la prima portà X1,  e i notoma che a la fin l'indicassion dla resistensa a ven da la
corent che a la përcor an condission conossùe.  I l'avroma donca un generator ëd tension echivalent V0 (derivà
dal teorema 'd Thevenin) con na dàita resistensa interna Ri  e, an série, nòstra resistensa Rx  e lë strument con
soa resistensa da 50 . I l'oma che con Rx  0  la corent a venta ch'a sia 500 A , e con Rx   la corent a
venta ch'a sia 450 A. I scrivoma ste doe condission, për trové V0 e Ri :

336
0

336
0

10271045,0104501050

1025105,01050050

ii

ii

RRV

RRV

e sostituend la prima ant la sconda i trovoma 3333 10271045,01025105,0 ii RR  e  da  sì  as  peul
trové Ri che a val 40;1021005,0 33

ii RR .

La tension a peul esse calcolà da la prima dle equassion, as treuva V0  90  0,5  10 3  45 mV. A l'é
ciàir  che la  misura  a  l'é  motobin delicà,  e  a  dventa  amportanta  la  taradura  prima dla  misura  midema.  Un prim
ëschema che podoma disegné a l'é an figura 14 e as arferiss giusta a costa portà:

V0 Taradura

Strument

RR

R5

RE

X1
Rx Rx

Vech

Ri

Figura 14 - Prima portà ohm-meter

I l'oma supòst na baterìa da 9 V, e sì i podoma consideré da 7 a 9, giusta për ten-e cont che la pila a peul
esse pitòst dëscarià. An figura i l'oma arportà 'l sircuit echivalent, andova Vech a venta che a vala 45 mV e Ri  a
venta che a vala 40 .

Ël teorema 'd Thevenin a dis che i podoma sostituì 'l sircuit  B, RR, RE, R2  con un generator ëd tension
echivalent dont la tension a l'é cola che i podoma misuré ai cavion ëd R5  e dont la resistensa interna a l'é cola
che as peul misuré ai cavion ëd R 5 (sempe considerand ël branch ëd RX duvert). Se i suponoma 'd buté R 5  40

, le resistense RR e RE a son gròsse a basta che a càmbio nen ant na manera determinanta la resistensa interna
Ri  ëd nòstr generator echivalent. I calcoloma ël valor ëd RE suponend che la tension dla baterìa a sia rivà al lìmit
inferior ëd 7 V, për garantì la tension ëd 45 mV an sla resistensa R 5. I l'oma la proporsion 7 : RE  40  0,045 :
40  che an dà RE  6182,22 .  Se  la  tension dla  baterìa  a  fussa  anvece a 9 V, i  l'avrìo che RE . La
resistensa an pì, che a val 1778 ,  a l'é dàita dal reòstato RR  che a peul avèj un valor màssim, pr'esempi, ëd
2000 .

Adéss  i  provoma  a  disegné  la  scala  dlë  strument  e  peui  i  vardoma  còs  as  peul  fé  për  j'àutre  portà.  I
partoma da la posission ëd taradura con la baterìa carià a 9 V. Për avèj 500 A  ant lë strument a venta che la
tension an sël paralél Rs e R 5 (i disoma Rs  la resistensa dlë strument) a sia 500 A  50  25 mV. Ël paralél
a l'ha na resistensa ëd Rs//R2  22,22 .   La corent  che a  passa  an total  ant  le  doe resistense an paralél  a  l'é
donca I  25 mV / 22,22 1,125 mA. Sta corent a pròvoca un sàut ëd tension ëd 9  0,025  8,975 V an 's na
resistensa ëd 8,975 / 1,125  10 3  7,977 k , che a l'é un pòch pì àuta 'd cola ch'i l'oma calcolà prima, andova i
l'avìo aprossimà la resistensa interna dël generator con la R 5. I podoma supon-e d'avèj na resistensa RE  con un
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valor ëd 6100  (che a l'ha nen da manca d'esse precis) e nostr reòstato a l'avrà, a taradura fàita, na resistensa ëd
.

Adéss  i  duvertoma  la  taradura  e  i  butoma  na  resistensa RX ëd 10 . I calcoloma precis ël generator
echivalent. I l'oma che Rech e che Vech  9  40 /(7977  40)  0,0449 V. La
corent che a passa ant lë strument a val antlora IM  Vech / (Rech  10  50)  0,0449 / 99,8  449,899 A.

I  soma  donca  bastansa  precis  con  lòn  ch'i  l'avìo  suponù.  An  coste  condission,  dàita  na  resistensa
qualonque, as treuva la corent che a passa ant lë strument e donca la deviassion ëd l'ìndes. An teorìa qualonque
resistensa a l'ha na soa posission, da 0  fin-a  a  ,  ma la  scala  a  dventa  ampréssa  tròp s-ciassa,  e  ij  valor  as
distinguo pì nen. Da l'espression ëd IM  as  ved  che  la  scala  a  l'é  nen  linear,  ma  iperbòlica.  An  figura  15  i
arportoma le deviassion an gré 'd l'ìndes an fonsion dël valor ëd resistensa misurà.

Deviassion

100°

80°

60°

40°

20°

0°
500 1000 1500 20000 Rx

Figura 15 - Deviassio dl'ìndes fonsion ëd Rx sla prima portà

Adéss i dovoma trové na sistemassion për la sconda portà e verifiché che la scala, contut ch'a sia X10, a
vada  'ncora  bin  dòp  la  taradura.  I  podoma  procede  coma  prima,  e  supon-e  che  con  na  corent  ëd 450 A i
misuroma na resistensa ëd 100  ant la posission marcà 10.

A sta mira le doe equassion ch'i l'avìo scrivù prima adèss a càmbio, ò méj, a cambia la sconda dle doe
equassion. Ël sistema a dventa:

336
0

336
0

105,671045,01045010050

1025105,01050050

ii

ii

RRV

RRV

e sostituend la prima ant la sconda i trovoma 3333 105,671045,01025105,0 ii RR  e da sì as peul

trové Ri che a val 850
05,0
5,42

iR .  Da la prima equassion i l'oma che V0  850  0,5  25 [mV]  0,45 V.

I arpetoma antlora 'l procediment ëd prima. Cola ch'a l'era la resistensa RE,   adéss  i  la  dividoma  an  doe
resistense, che i ciamoma RE e R4. La resistensa R4 a l'é tala che, adissionà a R5, a daga 850 , ansi, a dovrìa esse
tala che R5 + R 4, an paralél a RE  RR për la part inserìa, a daga 850 , ma sì i foma l'ipòtesi 'd prima che nòstra
resistensa interna Ri a sia, an pràtica, ugual a R 5  R 4 . Se i suponoma 'd buté R5  R 4  850 , le resistense RR e
RE a son gròsse a basta che a càmbio nen ant na manera determinanta la resistensa interna Ri  ëd nòstr generator
echivalent. I calcoloma ël valor ëd RE suponend che la tension dla baterìa a sia rivà al lìmit inferior ëd 7 V, për
garantì la tension ëd 450 mV an sla resistensa R5. I l'oma la proporsion 7 : RE  850  0,45 : 850  che an dà RE

13222,22 .  An  realità  as  trata  ëd RE  RR .  Se  la  tension  dla  baterìa  a  fussa  anvece  a 9 V, i l'avrìo che RE

.

Coste resistense a son motobin pì gròsse dla resistensa RE ch'i l'oma adéss, dal moment che, për la prima
portà, RE a valìa 6182 , e che adéss a l'é stàita diminuìa ëd 810 , passà a la resistensa R 4, e donca a val mach pì
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5372 .  A  venta  donca  aussé  la  resistensa  con  ël  reòstato,  che  a  venta  ch'a  sia  bin  pì  gròss  ëd  lòn  ch'i  l'oma
suponù. A l'é ciàir che sto reòstato a peul esse butà gròss fin ch'as veul, ma a venta ten-e cont che pì a l'é gròss e
pì  a  l'é  mal  fé  con  la  taradura.  An  sto  cas  la  resistensa RR a  venta  ch'a  sia 17000  5372  11628  I l'oma
arportà sòn an figura 16

Taradura

Strument

V0 RR

R5

R4RE

   X10              X1
Rx

R5 = 40 W
R4 = 810 W
RE = 5372 W
RR = 0  15 kW
V0 = 7  9 V

Figura 16 - Sconda portà ëd l'ohm-meter

I  provoma,  coma  prima,  a  fë  na  verìfica  con  costi  valor,  tnisend  cont  che  i  l'oma  fàit  j'istésse
aprossimassion ëd prima, che ambelessì a son pì pesante.

 I consideroma donca la tension a 9 V e i partoma da la taradura. Për avèj 500 A  ant lë strument a
venta che la tension an sël paralél RS e R5  R 4 (i disoma RS la resistensa dlë strument) a sia 500 A  50
25 mV. Ël paralél a val 850  50 /(850  50)  47,222 . La corent che a passa an total ant le doe resistense an
paralél a l'é donca I  25 mV / 47,222 0,529 mA. Sta corent a pròvoca un sàut ëd tension ëd 9  0,025
8,975 V an 's na resistensa ëd 8,975 / 0,529  10 3  16,966 k , che a l'é apopré lòn ch'i l'avìo calcolà, fàita da
5372  fiss con RE e 'l rést variàbil con RR.

Adéss  i  duvertoma  la  taradura  e  i  butoma  na  resistensa RX ëd 100 . I calcoloma precis ël generator
echivalent. I l'oma che Rech e che Vech  9  850 /( )
0,429 V. La corent che a passa ant lë strument a val antlora IM  Vech / (Rech  100  50)  0,429 / 959,44
447,136 A. I soma bastansa alineà a la situassion ëd prima. A sta mira i stoma nen a arpete 'l procediment për
j'àutre portà, che a ciamran torna 'd coression ai valor dle resistense.

Eror ëd misura
Con ël sircuit che i l'oma ilustrà për la misura ëd corent e tension, a-i son doe rason d'eror sistemàtich,

che a son: la prima, la resistensa interna dlë strument che a l'é nen zero coma amperòmeter e nen anfinì coma
vòltmeter. I l'oma vist ëdcò che nen sempe a l'é possìbil fé 'd coression për sto tipo d'eror.

I l'oma, pr'esempi, vist che nòstr vòltmeter, an sla sconda portà (300 V f.s.) a l'ha na resistensa interna
total ëd 600 k . Se le resistense dël sircuit che i voroma controlé a son bin àute, strument a và nen vàire bin.

I podoma pr'esempi vardé figura 17, andova i l'oma na tension ëd 250V precis, na resistensa R  330 k
precis e i voroma savèj ël valor dla resistensa Rx  a parte da la tension an sij cavion, dla resistensa conossùa.

Figura 17 - Eror ëd misura

Rx 330 k

250 V cc

V
Ri = 600 k
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Se  i  suponoma  che  la  tension  misurà  a  sia 100 V,  a  venta  ch'i  ten-o  cont  che  costi  a  son  an  's  na
resistensadàita dal paralél ëd 330 k   e 600 k , vis-a-dì su 212,9 k . I l'oma na corent ëd 0,47 mA, che an sla
resistensa Rx a fan casché 150 V. Donca Rx a val 319,15 k . Sto valor a l'é col giust, përchè i l'oma tnù cont dla
resistensa interna dlë strument. Cand i gavoma l¨strument, però, la corent a passa a 0,385 mA e la tension a passa
da 100V a 127 V. I l'oma vist prima 'd cas andova la coression a l'é nen possìbil ò, macassìa, nen fàcil.

N'àutra sors d'eror sistemàtich a l'é la scarsa precision dle resistense, e la nen precisa costansa 'd sò valor,
pr'esempi con la temperatura, che a pòrto n'incertëssa sle misure.

Se ste resistense a son al 5% ëd precision, misurand le tension i l'oma che la corent ant lë strument a l'ha
l'istéssa imprecision, e donca 'dcò l'indicassion.

Pì gròssa a l'é l'imprecision cand as misuro corent, e 'l derivator universal a combin-a pì che na
resistensa. An costa situassion j'eror as combin-o coma i l'oma dit ant la prima part dla session dla fìsica dël ponr
e dij còrp rèid.  A sto propòsit i podoma dì che ij valor ch'a servo a son nen coj standardisà dle diferente série,
ma a vena "componje con diferent valor, e sòn a aumenta l'incertëssa.

Fra le resistense d'un dàit valor nominal con na dàita toleransa, as peulo serne cole che a l'ha un valor vér
pì davzin a col ch'a serv.

Për avèj resistense cite precise as deuvro resistense a fil. Un material che a và bin për sòn a l'é la
costantan-a, lega d'aram e nìchel, che a l'ha un coeficent ëd temperatura motobin bass (3 · 10 6), e na resistività
pitòst àuta (0,49  mm2 /  m).  Se  i  consideroma un fil  ëd diameter 0,2 mm,  che vernisà  a  riva  a 0,23 mm, con
session ëd 0,03142 mm2,  e  i  voroma fé  na resistensa precisa  ëd 45,003 ,  com i  l'oma vist  prima ch'a  servìa,  i
l'oma:

][886,2
49,0

03142,0003,45

03142,0
49,0003,45;

ml

l
s
lR

Su un supòrt ceràmich cilìndrich d'un cm ëd diameter as peulo buté 40 spire a cm. Ël diàmeter dle spire a
l'é 1,023 cm e ògni spira a l'é longa 3,214 cm.  La longhëssa 'd fil  che a stà ant un cm a l'é donca 128,554 cm. La
longhëssa dl'avolgiment an sël supòrt a l'é donca 288,6 / 128,554  2,3 cm.

Ògni mm d'eror ëd longhëssa a pòrta n'eror ëd resistensa ëd .
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CONDENSATOR

I  l'oma  parlà  'd  condensator  ant  la  session  sinch,  part  doi  e  part  tre.  I  arcordoma  che,  për  lòn  ch'an
anteréssa ambelessì, un condensator pian, ò ch'a peul considerésse pian, a l'é caraterisà da doe surfasse condutriss
paralele, ognidun-a ëd surfassa S, separà da na distansa d,  che a peul esse  veuid, ària, ò un dielétrich diferent,
an ògni manera isolant. I l'oma vist la polarisassion ant un dielétrich e coma costa a influiss an sla capacità dël
condensator. La capacità C dël condensator a l'é dàita, për lòn ch'as arferiss a soe dimension, da

d
SC r0

andova 0  a l'é la costant dielétrica dël veuid che a val
mN

C 2
12

0 10...8541878,8  andova C a stà për

Coulomb (cària elétrica), N  a son ij Newton (fòrsa) e m  a son ij meter (longhëssa). I armandoma a l'arferiment
cità për la derivassion ëd costa espression e 'd l'unità 'd misura. Peui r  a  l'é  la  costant  dielétrica  relativa  dël
material che a fà da dielétrich (rapòrt fra costant dël material e costant dël veuid).

Da na mira elétrica la capacità C a l'é 'l rapòrt fra la cària elétrica Q che a l'é an sël condensator (caria +Q
an 's armatura e -Q an  's l'àutra) e la diferensa 'd potensial V che la cària midema a produv. Donca

F
V
QC

L'unità 'd misura dla capacità a l'é ël Farad [F], che a corispond a na capacità motobin gròssa, an manera
che 'd sòlit as deuvro capacità che a van dai f F  10 15 F (femto-farad, pì che tut ant ij sircuit integrà) fin-a ai F

 10 6 F passand për ij pF  10 12 (pico-farad) e peui ij nF  10 9 (nano-farad).

Na caraterìstica dont a venta ten-e cont dij condensator a l'é la tension ëd travaj. Ël dielétrich, an efét,
për  oten-e  gròsse  capacità  con  volum  cit,  a  venta  che  a  sia  ël  pì  sutil  possìbil,  e  sòn  a  lìmita  soa  "reidëssa
dielétrica", vis-a-dì la tension che a peul esse aplicà prima che 'l camp elétrich a sia tal da "dësblé " la strutura dël
dielétrich e soe molécole mideme. A-i son peui ëd "condensator eletrolìtich", andova 'l dielétrich a l'é fàit për
eletrolìsi,  e 'l  seul ch'as forma a l'é motobin sutil,  për avèj na càpacità bin àuta. Su sti condensator a venta nen
invertì le polarità, e la tension ëd travaj a l'é sempe pì bassa che për j'àutri.

Rispòsta ai transitòri
I  suponoma për  el  moment d'avèj  sempe da fé  con tension contìnue,  e  i  vardoma còs a  sucéd ant  un

sircuit che a comprenda un condensator, cand a ven butà opura gavà la sors dla tension.

I comensoma a arciamé la lèj segoìa da un condensator che as cària e as dëscària travers na resistensa. Is
arferima a figura 17, andova i l'oma arportà un sircuit për carié e dëscarié un condensator. I arcordoma che sta
part as treuva 'dcò ant la session 5 part 5.

1 2

Int

C

R1

R2
V0

Figura 18 - Cària e dëscària d'un condensator
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Cària d'un condensator
I suponoma che, an prinsìpi, nòstr condensator a sia dëscarià complet, e che al moment t0   i porto 'l

comutator I  a contat con la posission 1. An costa manera 'l condensator C a ven colegà, an série a la resistensa
R1 , al generator V0 . I ciamoma Q(t) ël valor istantàni dla cària an sël condensator.

Sarand ël sircuit, i l'oma fàit na maja, andova i podoma apliché la lèj ëd Kirchhoff për le tension, tnisend
cont che adéss la corent e la tension an sël condensator a dipendo dal temp. Për la corent variàbil ant ël temp i
dovroma 'l sìmbol i (t) .  Sarand  ël  sircuit,  la  corent  che  as  ëstabiliss  a  l'é  cola  che  a  pòrta  la  cària Q an  sël
condensator. Për la definission ëd corent, i l'oma che, se ant ël temp dt  la  cària  a  varia  ëd dQ ,  la  corent
istantania i(t)  a sarà:

td
Qdti . An fonsion dla cària Q(t) , an sël condensator C as ëstabilìss na tension VC  dàita

da:
C

tQtVC , donca i l'oma che CtVtQ C  An sla resistensa R1  i l'avroma na tension VR1  anlià a la

corent i (t) che a val tiRVR 11 . La corent i(t),  da  lòn  ch'i  l'oma  scrivù  sì  dzora  a  peul  esse  scrita  coma

td
tVdCti C

La lèj ëd Kirchhoff ch'i l'oma dit an pòrta a scrive (i l'oma considerà le tension an sò vers positiv)

0

1

1010

1
omal'ibutande

0

V
tV

td
tVd

CR

tV
td

tVd
CRVVVV

C
C

C
C

CR

Për arzòlve costa equassion diferensial dël prim órdin i tnima present che nòstre condission al contorn a
son che për t  0  i l'oma VC  0 e Q  0.  La solussion dl'equassion a l'é (vardé le Nòte 'd Matemàtica) :

t

C eVtV 10

e sòn sempe arcordand nòstre condission al contorn (për t  0 i l'oma VC  0 ).  L'andament dla tension a l'é
stabilì dal prodòt R1 ·  C ,  che  a  ven  dit  la  "costant ëd temp"  dël  sircuit.  An  figura  18  i  arportoma  sto
andament.

t

V0

V

Figura 19 - Tension an fonsion dël temp, ant la cària d'un condensator

La tension an sla resistensa R1 a sarà VR1  V0  VC ( t ) , e la corent che a përcor la maja a sarà :
tt

C eIe
R
V

R
tVVti 0

1

0

1

0
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andova i l'oma ciamà I 0 la màssima corent che a përcor ël sircuit e che a val
1

0
0 R

VI , e a corispond a la corent

inissial, can la capacità C a l'é dëscarià compléta.

I notoma che, com a venta ch'a sia, la costant a l'ha le dimension d'un temp, dal moment che a ven
dal prodòt ëd na resistensa për na capacità e donca: scond

volt
coulomb

scond
coulomb

volt

Dòp che a l'é passaje  un temp  ëd na costant,  as peul calcolé che la tension an sël condensator a l'é rivà
a Vc  0,63212...  V0. Se i foma 'l cont për 10    i trovoma: Vc  0,99999546...  V0.

Na vira che nòstr condensator a l'é carià al complét, soa tension a riva a V0 e la corent a chita 'd passe
(an teorìa sòn a càpita mach dòp un temp anfinì, ma dòp n'interval ëd na desen-a ëd "costant ëd temp", an pràtica i
podoma consideré 'l condensator carià al complét, com i l'oma vist).

Dëscària d'un condensator
Se, a sta mira, i  portoma 'l  comutator an posission 2,  i  saroma na maja che a conten ël condensator C

midem sarà an sla resistensa R2 .  La tension ai cavion dël condensator a pròvoca un passagi 'd corent travers la
resistensa, ma sòn a càpita a spèise dla cària Q,  che  a  comensa  a  arduvse.   Sòn  a  pròvoca  la  diminussion  dla
tension,  e donca na diminussion dla corent midema. I podoma scrive l'equassion ëd Kirchhoff për costa maja :

02 tiRtVC  (le  doe tension a  l'han segn contrari  se  jë  pijoma përcorend ël  sircuit  ant  un dij  doi  sens).
Coma  prima,  i  l'oma  che  la  corent  a  ven  da  na  variassion  ëd  cària,  e  coma  prima  i  podoma  deduve  che

td
tVd

Cti C . Fasend la sostitussion i trovoma l'equassion diferensial:

02 tV
td

tVd
CR C

C

Se, com i l'oma fàit prima, i butoma R2 · C , e i arcordoma che nòstra condission inissial a l'é che për
t 0  i l'oma VC  V0 , costa equassion an pòrta a la solussion

t

C eVtV 0

Costa a l'é 'dcò la tension che as ëstabiliss an sla resistensa R2 ,  e  donca la  corent  a  sarà  'ncora  sempe
dàita da

t

e
R
Vti

1

0

La figura 19 a arpòrta l'andament dla tension an sël condensator ch'as dëscària.

t

V0

V

Figura 20 - Tension an fonsion dël temp ant la dëscària d'un condensator
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Sircuit integrator, filtro passa bass
I suponoma d'avéj un generator d'impuls, vis-a-dì un generator che a buta ai sò terminaj na tension V0

për un temp T  e peui a torna a zero. I comensoma a consideré figura 20, andova l'impuls a l'é dàit da n'interutor
ideal, sensa arsaut e con resistensa che a passa da 0 a .

R1

RU

V0 C

Int.

VC

Figura 21 - Integrator, passa-bass

I suponoma, coma prima còsa, che la resistensa RU a sia duverta (ugual a  ). Cand l'interutor as sara 'l
condensator as cària con na costant ed temp  RC,   com i  l'oma  vist.  Cand  l'interutor  as  deurb  la  cària  as
interomp, për peui continué da 'ndova a l'é rivà cand l'interutor as sara torna. Un sircuit parèj a ven indicà coma
un sircuit integrator, che a dà coma rispòsta a na costant V0,  na tension che a monta an manera che për temp
curt rispét a , a peul esse considerà linear. A l'é ciàir che sta rampa a l'é nen linear, e che la tension màssima che
la rampa a-i tend a l'é giusta V0.

Se i suponoma anvece che RU a sìa finìa, antlora i l'avroma un sircuit echivalent për la cària e un diferent
për la dëscària dël condensator. I suponoma che l'interutor as sara për un temp T/2  e as deurba për un temp
T/2,  an continuassion.  I consideroma donca n'onda quadra dàita da un generator con impedensa interna zero
cand a dà tension e impedensa anfinìa cand a dà nen tension. I l'oma ij doi sircuit echivalent arportà an figura 21.

R1 · RU  (R1 + RU)

V0 · RU  (R1 + RU) C C

RU

VC VC

Cària Dëscària

Figura 22 - Caria e dëscaria dël sircuit integrator

An cost sircuit i l'oma doe costant ëd temp diferente për la cària, che i disoma c ,  e la dëscària che i
disoma d . La cària a l'é sens'àutr pì àuta che la dëscària, dal moment che la costant a l'é pì bassa c përchè la
cària midema a càpita an 's na resistensa pì cita.  Vist che 'l temp ëd cària e col ëd dëscaria a son istéss, as dirìa
che a preval la cària, ma a venta noté che, ògni vira, la cària a ven su un sàut ëd tension dàit da la diferensa fra
Vech e VC, mentre la dëscària a càpita an sël sàut VC complét.

An figura 22 i arportoma la tension ai terminaj dël condensator, e i vëddoma che 'l sircuit as compòrta
coma n'integrator. I l'oma suponù che la tension dël generator echivalent a fussa  variàbil da 10 V  a 0 V, che 'l
perìod T a fussa 0,01 sec. che la costant ëd cària a fussa 0,1 sec. e cola ëd dëscària ëd 0,15 sec.

I l'oma peui fàit n'àutra preuva ant j'istésse condission, ma con na costant ëd dëscaria d  ëd 0,3 sec. , e
n'àutra preuva 'ncora con la costant d  istessa  a c  e ëd 0,1 sec. (sensa preocupésse ëd com a deuv esse 'l
sircuit).

I podoma noté che dòp un prim transitòri ëd cària, an sël condensator as ëstabiliss na tension média che
a dipend dal rapòrt fra le doe costant c  e d , e su sta tension média a-i son cària e dëscària an echilìbri, che a
dan n'ossilassion antorna a sto valor médi.  Pì a l'é longa la costant ëd cària, e donca la cària ant ël mes perìod a
l'é cita, pì la tension media a l'é bassa përchè la dëscària a l'é pì velòce. Con na tension média Vm d'arferiment a-i
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é na cària  dàita  da )1()(
5,0

c

T

mech eVV  e  na dëscària  dàita  da d

T

m eV
5,0

. La tension Vm a  l'é  cola  che a  dà
l'istéss valor a ste doe espression.

5,1

5

4,9

3 3,1

5

5

c  0,1 d  0,1

7

c  0,1 d  0,15

0

1

2
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4

6
Vc

43210

543210

5

0

1

2

3

4
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Vc

t

t

8

7

5

0

1

2

3

4

6

t

543210

Vc

c  0,1 d  0,3

Figura 23 - Tension an sël condensator integrator

I l'oma arportà mach l'anvlup dij pont ëd màssim e mìnim dl'ossilassion, che a l'é arportà a part an figura
22 prima part.
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Adéss i provoma a cambié la frequensa dl'onda quadra, considerand ël sircuit ëd figura 23, e suponend
che 'l generator a sia ideal (resistensa interna 0) tant cand a buta V0  coma cand a  buta 0.  Ël  condensator  a
l'avrà l'istéssa costant ëd temp   për cària e dëscària.

Figura 24 - Sircuit integrator e filtro passa bass

A l'é ciàir che, se ël mes period T/2  a l'é bin pì longh che la costant  , tant la cària coma la dëscària a
peulo considerésse compléte, e la rispòsta dël sircuit a sarà coma an figura 24.

V0

VC

I

t

t

t

T/2T/2

Figura 25 - Rispòsta a n'onda quadra d'un sircuit integrator

I l'oma 'ncora che la tension média ëd seurtìa a l'é metà dl'elongassion total, ma adéss l'onda, contut ch'a
sia  deformà,  a  passa  con un valor  da cò a  cò istéss  a  col  dl'intrada.  Se  'l  perìod T as  arduv,  i  tornoma vers  la
situassion ëd prima, andova cària e dëscària a son nen compléte, e l'escursion da cò a cò a l'é tant pì cita quant pì
cit a l'é 'l temp T / 2.

I provoma a fé quàich considerassion an sla corent che a circola an sto sircuit. La corent che a passa ant
la resistensa a val VR(t)  V0  VC(t)  durant la cària, e VR(t) VC(t)  durant la dëscària. I l'oma che la corent a
venta ch'a sia an fàse con la tension an sla resistensa e a venta che a vala la lèj d' Ohm : i(t)  VR(t) / R.

V0

R1

C VC
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dëscàriaan

càriaan

t
C

t

t

C

e
R
V

R
tVti

e
R
V

R

eVV

R
tVVti

1

0

1

1

0

1

00

1

0

1

e donca ant ij doi mes perìod la corent a cambia segn ma a l'ha l'stéss andament, che i l'oma arportà an figura 24.

I  l'oma  vist  ant  le  nòte  'd  matemàtica  che  qualonque  fonsion  periòdica  a  peul  esse  svilupà  an  serie  'd
Fourier, e donca a l'é compòsta da la frequensa sinusoidal fondamental e da vàire armòniche, ognidun-a con soa
ampiëssa,  an fonsion dla  forma dl'ònda.  I  arcordoma che ant  ël  cas  ëd n'onda quadrà a-i  son tute  j'armòniche
dìspari e cole pari a l'han ampiëssa zero.

A sta mira i consideroma un generator ëd corent alternà sinusoidal con valor medi a zero, e i vardoma
cola ch'a l'é la rispòsta dël sircuit. I vëddroma 'dcò lë sfasament fra la tension e la corent.

I  l'oma  che  la  corent  che  a  passa  ant  ël  condensator  a  l'é  la  derivà  dla  cària  rispét  al  temp,  e  donca

dt
dqti )( .  Dal  moment che la  tension an sël  condensator  a  l'é  fonsion dla  cària, q(t)  C v(t) ,  i  l'avroma che

dt
dvCti )( . Sòn a echival a scrive che

t

dtti
C

tv
0

)(1)(  ,  e se la corent a l'é sinusoidal i(t)  I0 cos t , a val la

relassion (com i l'oma dësgià vist an session sinch part ses)
2

cos1sin1
00 tI

C
tI

C
tV  vis a dì che

an sël condensator la corent a preced la tension ëd .

I  armandoma  a  la  session  5  part  6  ëd  coste  nòte  për  l'arpresentassion  con  ij  nùmer  compléss  dle
grandësse sinusoidaj an geugh.

Com i l'oma già vist, ël rapòrt fra tension e corent ant ël condensator a l'é soa "reatansa" XC  che a ven
arpresentà, dovrand l'arpresentassion compléssa, sempe com i l'oma già vist, coma :

C
jje

C
e

CeI

eI
CX

I
V j

tj

tj

C
1

2
3sin

2
3cos11

1
2

0

2
0

Se i aplicoma la lèj ëd Kirchhoff për le maje a nòstr sircuit, considerand che an 's na resistensa corent e

tension a son sempe an fase, i otnoma che
C

jRtitv 1)()( .  Ël termo fra parentesi a l'é la "impedensa" Z

dël sircuit.

As peul sùbit vëdde che la reatansa dël condensator a dventa sempe pì cita man man che la frequensa a
chërs (i arcordoma che se f a l'é la frequensa  2  f ). An sël condensator i l'avroma na tension sempe pì àuta
con frequense sempe pì basse. Cost a l'é un filtro "pass bass".

I l'oma che 'l mòdul dl'impedensa a val
22

2 1
C

RZ  e  'l  mòdul  dl'ametensa  a  val

22
2

1 C
R

Y . Se V0 a l'é 'l valor màssim dla tension, da lòn ch'i l'oma vist ant la session 5 part 6, i l'oma

che 'l valor màssim dla corent a val I0  V0  |Y|.  I pijoma la corent coma arferiment ëd fase, vist che la corent
a l'é l'istéssa ant ij doi component.  An sla capacità a-i sarà na tension sfasà ëd /2  an ritard rispét a la tension

sla resistensa, ma macassìa sò valor màssim a sarà dàit da
C

I
V c

0
0

.
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I suponoma antlora na resistensa R1  8,2 k , un condensator C  33nF  e un generator sinusoidal con
tension V0  10 V. I vardoma la V0c  an fonsion dla frequensa f.  I arportoma j'arzultà an figura 25, andova la
scala dle frequense a l'é logarìtmica.

10

8

6

4

2

0
10010 1000 10000 100000

VC

f

Figura 26 - Rispòsta V ( f ) d'un filtro passa bass.

Sircuit derivator - filtro passa àut
Adëss  i  provoma a  consideré  'l  sircuit  che i  arportoma an figura  26.  Adéss  ël  condensator  a  l'é  piassà

prima dla resistensa, e noi i misuroma la seurtìa pì nen an sel condensator ma an sla resistensa. A l'é ciàir che lòn
ch'a suced a peul nen esse vàire diferent da lòn ch'a sucedìa prima, dal moment che i l'oma sempe na maja che,
an  série,  a  l'ha  un  generator,  un  condensator  e  na  resistensa,  mentre  adéss  an  anteressa  nen  la  tension  an  sël
condensator ma an sla resistensa.

C

V0 R1 VR

Figura 27 - Sircuit derivator

Se 'l generator, supòst ideal, a buta në scalin ëd tension da 0 a V0,  la tension an sël condensator a l'avrà

n'andament  istéss  a  col  ëd  prima,  con  la  tension  che  a  part  da  0  e  a  monta  con  la  lèj
t

C eVtV 10
 ,

andova la costant ëd temp   a l'é 'ncora sempe  R 1 C.

 Se i scrivoma la lèj ëd Kirchhoff për la maja i l'avroma, ant ògni moment,  che V0  VC(t) + I(t)  R 1 .

Da sì i l'oma che
tt

CR
C eVeVVtVVtV

R
tVVtI 0000

1

0 1)()(;)()( .
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I suponoma che l'impuls ëd tension V0  a sia longh a basta an manera che ij doi front an sù e an giù as
influenso nen. Cand la rension a passa da V0  a 0, i l'oma che, an prinsìpi, la tension VR a l'é a zero, përchè con
ël condensator carià a passa nen corent, e tuta la tension V0 a  l'é  an  sël  condensator,  che  as  dëscària  an  sla

resistensa con la lèj
t

C eVtV 0  .

Se i scrivoma la lèj ëd Kirchhoff për la maja i l'avroma che 0  VC(t) + I(t)  R 1.

Da sì i l'oma che
t

CR
C eVtVtV

R
tVtI 1)()(;)()( 0

1

.

e sta situassion a l'é ilustrà an figura 27.

V0

t

t

VR

Figura 28 - Rispòsta d'un sircuit derivator.

Sto sircuit a peul esse ciamà derivator dal moment che a dà un pich positiv për na variassion a scalin a
monté e un pich negativ për na variassion a scalin a calé.

I suponoma adéss che V0 a sia nen në scalin ma na rampa che a monta con na dàita pendensa për un
temp T,  e che peui a torna a zero con l'istéssa pendensa, ant un temp T  (impuls triangolar).

Se i pensoma a nòstr sircuit coma a un derivator, i podoma spetésse d'avèj na costant coma rispòsta,
prima positiva e peui negativa. Vardoma s'a l'é vèra.

La tension an sël condensator, se a vària con costansa, a pròvoca na corent costanta. An efét i l'oma che
I  dq /dt  e donca I  C dv /dt.  Se v  k t,  la derivà dv / dt  a val k  e la corent a val I  C k .  A venta vëdde
se, con la resistensa, la tension an sël condensator a l'ha 'ncora na variassion linear. Da la lèj ëd Kirchhoff për la
maja i l'oma V0  VC+ R I .  I l'oma, com i l'oma già vist (Session 5 part 5)

0

1

1010

1

0

VtV
td

tVd
CR

tV
td

tVdCRVVVV

C
C

C
C

CR

omal'ibutande

Ma adéss V0 a l'è pì nen na costant, ma a val V0  k t   e donca tktV
td

tVd
C

C 1  .

Costa a l'é n'equassion dël tipo )()( xgyxfy  che i l'oma vist ant le nòte 'd Matemàtica, ant la
part 7, andova an nòstr cas f(x)  a l'é na costant che a val 1 / . La solussion general ëd costa equassion a l'é
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1
)()( )()( cdxexgexy dxxfdxxf

che an nòstr cas a dventa 1)( cdtektetV
tt

C  .

I  foma  n'integrassion  për  part  dl'integral  ant  la  parèntesi.  I  consideroma  coma  fator  finì  la  fonsion
tku  e coma fator diferensial

t

ev

tttt

tttttt

C

ecktkceketke

cdteketkecdtkeetketV 11)(

andova c  a l'é la costant d'integrassion, che a venta che a renda VC  0  cand t  0. Sòn a pòrta a scrive che

t

C ekktV 1

A venta 'dcò che a vala la lèj ëd Kirchhoff che a dis che kt  VC  VR e che donca VR  kt  VC.

I podoma scrive antlora che
t

R ekV 1 . Su st'espression i podoma noté che se l' temp T  a l'é T

 ,  dòp  in  transitòri  che  a  dura  quàich  unità  ëd ,  la  tension  sla  resistensa  as  ëstabilisa  al  valor
CRkkVR , mentre la tension an sël condensator a dventa kktVC .  Soa derivà  rispét  al  temp a  val

k
dt

dVC .  onca  la  variassion  ëd  cària,  vis-a-dì  la  corent,  a  val kC
dt

dVC
dt
dqI C .   Sòn  a  l'é  lògich,  dal

moment che la tension an sla resistensa a val CRkkVR  e la corent a venta ch'a sia kC
R

VI R .

 I stoma nen a fé tuti ij passagi relativ a la rampa 'd calà, andova a cambia giusta 'l segn ëd k e donca 'dcò
dla corent I.  La rispòsta dël sircuit a l'é arportà an figura 28.
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Figura 29 - Rispòsta dël derivator a na rampa k 10, R  47 k , C  1 F
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I provoma adéss a consideré un generator d'onde sinusoidaj, con valor medi a zero, e i vardoma la
rispòsta a le diferente frequense. Ël sircuit a l'é 'ncora sempe col ëd figura 26, andova 'l generator a l'é col ch'i
l'oma dit. An pràtica 'l sircuit a l'é sempe col ch'i l'oma già vist për ël filter passa bass, ma adéss an anteréssa la
tension an sla resistensa R e nen an sel condensator C.

I aplicoma torna la lèj ëd Kirchhoff për le maje a nòstr sircuit, considerand che an 's na resistensa corent
e tension a son sempe an fase, i otnoma 'ncora sempe che

C
jRtitv 1)()( .

I l'oma che 'l mòdul dl'impedensa a val
22

2 1
C

RZ  e  'l  mòdul  dl'ametensa  a  val

22
2

1 C
R

Y .  Se V0 a l'é 'l valor màssim dla tension, da lòn ch'i l'oma vist ant la session 5 part 6, i l'oma

che 'l valor màssim dla corent a val I0  V0  |Y|.  I pijoma la corent coma arferiment ëd fase, vist che la corent
a l'é l'istéssa ant ij doi component.  An sla capacità a-i sarà na tension sfasà ëd /2  an ritard rispét a la tension
sla resistensa, e an sla resistensa corent e tension a son an fase, e 'l valor màssim dla tension RIV R 00 .

I suponoma antlora na resistensa R1  8,2 k , un condensator C  33nF  e un generator sinusoidal con
tension V0  10 V. I vardoma la V0R  an fonsion dla frequensa f.  I arportoma j'arzultà an figura 29, andova la
scala dle frequense a l'é logarìtmica.
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Figura 30 - Rispòsta V ( f ) d'un filtro pass àut

Costa  a  l'é  la  caraterìstica  d'un  sircuit  filtro  passa  àut  (curva  bleuva).  I  l'oma  arportà  'dcò  la  curva  dël
filtro passa bass (curva rossa), che a l'é l'istéss sircuit vist però dai cavion dla capacità.  An sla curva bleuva i l'oma
che 'l valor màssim a tira a dventé V0 për frequense motobin àute, a l'é 0 për na corent contìnua e për frequense
motobin basse a l'é, an pràtica, bele che 0.  As peul noté che a-i é na frequensa andova la tension a l'é l'istéssa an
sël condensator e an sla resistensa. Sòn a càpita cand la reatansa dël condensator e la resistensa a son istésse (an
nòstr cas antorna a 580 Hz). As peul noté che la tension an sij doi element a l'é nen la metà dla tension V0. An
efét le doe  tension a son sfasà ëd ,  e la tension V0 a l'é l'adission vetorial dle doe, diagonal d'un quadrà che a

val 10 V. Donca ij lat a son V
V

VV RC 07,7
2

10
2
0

1 .

Sto pont a peul esse pijà coma caraterìstich dël filtro (tant për ël passa bass coma për ël passa àut). An

sto pont i l'oma che
C

R
t

1  e  da  sì  i  l'oma 11
CRt  e donca

2
1

tf . Andova i ciamoma ft e t la

frequensa e la pulsassion ëd taj.
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Filtro passa banda RC
Se as  combin-o ij  doi  tipo 'd  filtro che i  l'oma vist,  as  peul  oten-e   un filtro che a  lassa  passé  na dàita

banda 'd frequense e a aténua j'àutre, tant ëd pì qant ëd pì a son lontan-e dal senter dla banda.

I butoma antlora, un dòp l'àutr, un filtro passa-bass con na frequensa 'd taj f1  e un filtro passa-àut con
na frequensa 'd taj f2. I suponoma d'oten-e un sircuit che a arduv ëd meno la frequensa sentral fra le doe, e man
man che le frequense a son lontan-e da costa a son sempe pì atenuà.

Për  ël  prim  filtro  i  dovroma  'l  passa-bass  ch'i  l'oma  pijà  prima,  mentre  për  lë  scond  i  sernoma  na
frequensa un pòch pì  bassa,  e  për  sòn i  aumentoma un pòch la  capacità  rispét  al  passa-bass,  e  i  la  portoma al
valor ëd 39 nF. I l'avroma donca che f1  588,156 Hz e f2  497,670 Hz.

Ël sircuit dël filtro a l'é arpresentà an figura 30, e a sto sircuit aplicoma le lèj ëd Kirchhoff për le tre maje
che a arzulto e për ël neu A (ël neu B a l'é giusta coma l'neu A con le corent cambià 'd segn, e donca a pòrta
gnune informassion ëd pì).

V0

A

B

C2

R2C1

R1

I2

I1

I0

VU

Figura 31 - Filtro passa-banda

I podoma arsume ij valor che i l'oma pijà com esempi  :   V0  10 V (max) ; R1  8,2  k  ; C1  33 nF ;
C2  39 nF ; R2  8,2 k .

La lej ëd Kirchhof aplicà a la maja V0, R1, C1, a dis :
1

1
100 C

IjRIV , se i la aplicoma a la maja V0 ,

R1, C2, R2,  i l'oma
2

22100
1
C

jRIRIV ,  coma tersa condission i podoma consideré che ant ël neu A

a val l'adission (vetorial) 210 III .

I podoma 'dcò consideré 'l teorema 'd Thevenin ai pont A e B e pensé a un generator echivalent che a
l'àbia la tension ch'i l'oma vist për ël filtro passa-bass e n'impedensa echivalent dàita dal paralél ëd R1 e C1.

Opura i podoma 'dcò consideré 'l teorema 'd Norton e consideré un generator ëd corent I0  ugual a la
corent ëd curt-sircuit fra A e B (che sì a l'é fàcil e a val giusta I0  V0 / R1 ) e n'impedensa an paralél calcolà
coma prima.

I l'oma dovrà la manera 'd calcolé un generator echivalent ëd tension Vech (teorema 'd Thevenin) con la
relativa impedensa echivalenta Zech.

Natural  che  tant  la  tension  che  l'impedensa  a  dipendo  da  la  frequensa.  I  l'oma  separà  le  part  reaj  e
anmaginarie dl'impedensa echivalenta, i l'oma adissionà la part real con R2 e la part anmaginaria con XC2,  i l'oma
trovà 'l mòdul dl'impedensa total, peui la corent su  R2 e a la fin la tension VU. L'arzultà a l'é arportà an figura 31.

Ël pont ëd màssim a l'é antorna a 520 Hz (tnisend cont che la curva a l'é calcolà a sàut ëd 50  a parte da
20 )  a  un valor  ëd 3,512 V. Le frequense 'd taj ch'i l'avìo ampostà a j'ero f1  588,156 Hz e f2  497,670 Hz.
Nòstr màssim a càpita apopré a metà dl'interval, che a sarìa 542,913 Hz ).
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Figura 32 - Caraterìstica dël filtro passa-banda

Misura 'd na capacità
I vardoma ampréssa tre manere 'd misuré na capacità, almanch da na mira teòrica

Galvanòmeter balìstich
Ant la prima part i l'oma parlà dël galvanòmeter balìstich, e i l'oma vist che, na vira trovà la costant

balìstica, sto strument a peul serve a misuré càrie elétriche con na bon-a precision. Se donca as cària un
condensator a na tension conossùa con precision, e peui as dëscària su un galvanòmeter balìstich dont la costant
balìstica a l'é conossùa, as peul arcavé la capacità dël condensator. A soa vira la costant balìstica a l'é stàita misurà
con na tension e na capacità campion.

Se  donca  as  pija  na  capacità  campion  ëd  valor  C0  e  as  cària  con  na  tension  campion  V0,  i  podoma
supon-e che 'l condensator a conten na quantità d'eletricità Q0 = c0 · V0. Costa  quantità d'eletricità, dëscarià an
sël galvanòmeter a dà n'elongassion che i disoma d0.

Peui as pija ël condensator an misura, ëd capacità Cx e as cària con l'istéssa tension V0, an manera ch'a
l'àbia la cària Qx = Cx · V0. Dëscariand ël condensator sul galvanòmeter as oten l'elongassion dx.

Dàita la proporsionalità ch'i l'oma vist a sò temp, i podoma scrive:

0
0000

0

00
C

d
dC

C
C

VC
VC

Q
Q

d
d x

x
xxxx doncae

Sto  sì,  però,  a  peul  esse  na  misura  da  laboratòri  ëd  fìsica,  mentre  për  la  técnica  a  serv  un  sistéma  pì
pràtich, contut che a peussa esse manch precis.

Misura dla reatansa
Për misuré na capacità i podoma, com i l'oma fàit për le resistense,  da na corent d'arferiment an 's na

resistensa conossùa, e vardé coma la reatansa dla capacità, butà an série, a l'arduv. Dal moment che i podoma nen
esse sicur dël valor e dla costansa dla tension ch'i dovroma, a-i é na taradura da fé, che macassìa a antroduv na
dàita aprossimassion. A l'é ciàir che a venta dovré na corent alternà, e la manera la pì fàcil ëd procuréss-la a l'é
cola 'd dovré la rete 'd distribussion doméstica dl'eletricità. L'inconvenient a l'é che la frequensa ëd 50 Hz, che a
l'é bin garantìa da la rete, a l'é pitòst bassa për la misura ëd cite capacità. Sì i vardoma 'd contentésse.

Për nen féla tròp longa e complicà, i disoma 'dcò che la tension alternà ëd partensa ëd 220 V eficent, 50
Hz,  a  l'é  bastansa  sicura  coma  tension (± 5% ) e sicura coma frequensa. I suponoma 'd dovré sempe l'istéss
ëstrument ëd prima, ma dal moment che adéss i dovoma misuré na corent alternà, sto strument a l'é montà su un
pont ëd dìodo, tnisend present che ij dìodo a l'han na tension dë scalin e na dàita resistensa ëd condussion, e che
a-i na son sempe doi an série. Dovrand le doe mesonde, gavà lë scalin, ël valor efiucent a cambia nen (is arferima
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sempe a valor eficent, për tension e corent). I suponoma na sola scala, e analisoma 'l fonsionament dlë strument
ëd  figura  32,  ant  le  diferente  situassion  ëd  tension  (sempe  dòp  la  taradura).  I  suponoma  ëd  trassé  la  scàla  an
condission ëd tension precìsa. Lë schema, rispét a col ëd l' ohm-meter, a l'é motobin semplificà.

N1

N2

RR Cx

D

D

D

D

R1

Strument

Taradura

220 V ; 50 Hz

Figura 33 - Misurator ëd capacità

I mantnoma valor pitòst àut për la tension e le resistense, suponend ëd dovéj misuré 'd gròsse reatanse
(cite capacità). I comensoma a consideré che an sto cas, la corent la pì àuta a passa con na capacità anfinìa, e che
se la taradura a l'é fàita com an figura sarand l'interutor T, la scala, a fond ëscala, a ìndica sempe . I provoma a
disegné nòstra scala, considerand che l'ìndes a fasa n'arch ëd 100° passand da corent 0 A a corent 500 A
(fond ëscala), e che l'àngol fàit da l'ìndes a sia proporsional a la corent che a passa, donca 5 A ògni gré, pròpi
coma con lë strument ëd prima.

Con në schema semplificà parèj, na vira sernùa la tension V0  as treuva 'l valor R dla resistensa an série e
a-i  son nen d'àutri  gré  'd  libertà  për  podèj  buté  d'àutre  condission.  I  suponoma antlora  'd  fissé  nòstra  tension
eficent a 10 V (con un rapòrt N1/N2 ed 22).  I  consideroma  peui,  semplificand,  che  nòstr  pont  ardrissor  a
pròvoca un sàut ëd tension ëd 2 V costant e a l'àbia na resistensa ëd 50  costant.

Da la relassion ch'i l'oma an taradura, con T sarà e 500 A, i trovoma la resistensa R  R1  RR  (part
inserìa).

15900
105,0

05,08105,0)5050(105,0210 3
33 RR donca

Gré 'd deviassion
dl'ìndes

Capacità [nF]

100°

20°

60°

40°

80°

0°
0 200 400 600 800 1000

Figura 34 - Deviassion dl'indes an fonsion dla capacità misurà
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Finìa la taradura i soma sicur che costa resistensa a l'é dël valor calcolà, se la tension V0 a l'é ëd 10 V. Se

i butoma un condensator Cx an série, i antroduvoma na reatansa
xx

Cx C
j

C
jX

1592,314
1

502
1

.

L'impedensa  total  che  a  stabiliss  la  corent  a  l'é  nen  mach  dàita  da R,  ma  'dcò  da  la  resistensa  dël  pont  e  dlë
strument, e donca la part real a dventa ëd 16000   bele che giust. Antlora për ògni capacità i calcoloma ël mòdul
ëd Z e i  trovoma la corispondenta corent indicà da lë strument.

An figura 33 i arportoma le posission ëd l'ìndes an fonsion dla capacità misurà. Con ij valor sernù as ved
che  'l  camp  ùtil  a  và  da  na  desen-a  'd nF fin-a  a 400 - 500 nF.  Rivà  vers  i 600 nF ij  valor  a  comenso  a  esse
motobin s-ciass an sla scala.

Misura dla costant ëd temp
I disoma giusta com a fonsion-a, dal moment che a deuvra në strument, l'ossiloscòpi, che i vëddroma

peui, e un generator d'impuls che i vëddroma peui ëdcò chièl.  Sì i disoma giusta che l'ossiloscòpi a përmëtt ëd
visualisé le tension an fonsion dël temp. e le sonde ch'as deuvro a l'han n'impedensa àuta a basta da nen dësturbé
'l sircuit. I dovroma lë schema an figura 35.

Figura 35 - Misura dla costant ëd temp   ëd cària

An sël prim canal i butoma la forma d'ónda che a seurt dal generator, che a l'é n'ónda quadra con durà
dl'impuls longa a basta da lassé carié bin ël condensator (quàich costant ëd temp). La frequensa a ven regolà an
manera d'oten-e costa condission. An slë scherm as fà peui la valutassion che i mostroma sì sota. Për sòn is
arferima a figura 36. An slë scherm dl'ossiloscòpi as peul lese la scala dij temp an orisontal e la scala dle tension
an vertical.

Figura 36 - Misura dla costant ëd temp   ëd cària an sël gràfich

Ël valor dla resistensa R a l'é conossù. La figura a mostra coma trové .  I savoma che  R Cx e donca

RCx

Generator

Ossiloscòpi

R

Cx

Canal 1 Canal 2

0 t

V

V0

0,632 V0
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INDUTANSA

I l'oma definì l'indutansa d'un sircuit coma 'l rapòrt fra la variassion dël fluss concadnà e la variassion dla
corent che a la produv :

scondohm
ampere

scondvolt
ampere
weberhenry

H
IId

dL

e sòn ant la session 5 part 5. I l'oma dit che l'indutansa a l'é na caraterìstica fìsica dël sircuit. Sovens l'indutansa a
l'é un paràmeter parassìta fastidios dël sircuit, e donca da serché d'evité, contut che, an pràtica qualonque sircuit
përcorù da corent a l'àbia soa inditansa cita ò gròssa ch'a sia.  Ambelessì is ocupoma d'un dipòl, ciamà "indutor"
(ò 'dcò giusta "indutansa"), e donca 'd cole indutanse che a servo ant ël sircuit. Peui i vëddrom 'dcò l'acopiament
fra indutanse (mutua indussion), e ij  diferent tipo 'd trasformator che a sfruto sto prinsìpi. I vëddroma 'd resté
confinà a lòn che as deuvra an radio-eletrònica, sensa andé ant l'eletrotécnica.

La manera la pì normal ëd fé n'indutor a l'é un solenòid ëd fil  condutor, con na dàita longhëssa l na
dàita session S e  un  dàit  nùmer  dë  spire N.   Sto  fil  a  peul  esse  anvërtojà  an  ària  (ò  macassìa  su  un  supòrt
diamagnétich) opura su un supòrt fer-magnétich. Për podèj buté le spire un-a tacà a l'àutra, ëd sòlit ël fil a l'é isolà
con na vernisadura.

Ant lë stabilì 'l valor dl'indutansa partend da soe caraterìstiche fìsiche com i l'oma dit sì dzora, ëd sòlit as
fà na semplificassion che a apròssima 'l valor, e a l'é cola 'd consideré n'indutor ëd longhëssa anfinìa, ò almanch
motobin pì longh dël diàmeter dla spira. Pì st'aprossimassion a l'é grossera e pì 'l valor calcolà a l'é an ecéss rispét
al valor ver. I l'oma vist ant la session 5 part 5 che 'l valor dl'indutansa d'un solenòid  ëd session S, longh l e con
un nùmer total dë spire NT a val :

HS
l

NL T
2

0

andova 0  a l'é la përmeabilità magnética dël veuid (solenòid an ària ò suport diamagnétich). Se 'l  supòrt a l'é
fer-magnétich, antlora 0  a dventa 0 r . I l'oma vist (sòlit arferiment) che 'l valor ëd 0 , ant ël sistema S. I., a
l'é 7

0 104 . L'indutansa a l'ha sempe socià un paràmeter parassita che a l'é dàit da la resistensa RL dël fil
dont a l'é fàita.

I  provoma a  calcolé  ij  paràmeter  stàtich ëd n'indutansa fàita  da 100 spire afiancà ëd fil d'aram vernisà,
con un diàmeter dël fil ëd 0,5 mm  e  un diàmeter  medi  dla  spira  ëd 1 cm,  anvërtojà su un supòrt ëd material
isolant con un r che a peul esse considerà 1. I consideroma che la smaltadura a aumènta 'l diàmeter dël fil ëd 0,1
mm.  La longhëssa l  dl'avolgiment a l'é donca l  0,6  100  60 mm.

L'indutansa, aplicand la fòrmula, a arzulta L  5,236  10  5,236 H. (che a podrìa esse dovrà ant un
sircuit acordà për ònde médie-curte. A costa indutansa a-i sarà an série na resistensa RL dàita dà RL  resistività
dl'aram X longhëssa dël fil / session dël fil. An nòstr cas i l'avroma RL  0,2768 . An sto cas la resistensa parassìta a
l'é vreman cita. A peul dventé gròssa ant j'indutanse che a fan da avolgiment dij trasformator.

Lòn ch'a l'é difìcil da quantifiché a l'é la capacità parassìta che a peul esse considerà an paralél e che a
lìmita j'aplicassion dl'indutansa. Pr'esempi se as fà n'integrator dovrand n'indutansa as oten fàcil un sircuit
ossilant. Macassìa an nòstri cont i considereroma coma trascuràbil costa capacità.
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Rispòsta ai transitòri
Com i l'oma fàit a propòsit ëd condensator, i consideroma ël sircuit ëd figura 37, che a l'é na manera për

magnetisé e smagnetisé n'indutansa.

I notoma che, sempe se i suponoma n'indutansa con un nùcleo nen fer-magnétich ò macassìa sensa
istéresi  (vardé  session  5,  part  5),  mentre  un  condensator  a  ten  anmagasinà  na  cària Q  che peui a peul esse
dëscarià  an  's  na  resistensa,  l'indutansa  as  ësmagnetìsa  cand  as  interomp  la  corent.  I  podoma  supon-e  che
l'indutansa midema,  dòp la  magnetisassion a  ven smagnetisà  ò për  la  duvertura  dël  sircuit,  opura con un curt-
sircuit  ai  sò  terminaj,  opura  'ncora  gavand  la  corent  mentre  l'indutansa  a  l'é  colegà  an  paralél  a  na  resistensa.
Macassìa  lë  studi  dle  extra-tension  e  dle  extra-corent  che  as  produvo  ant  ij  cas  d'interussion  dla  corent  ant
l'indutor, s l'é pitòst complicà, e difìcil da modelé an pràtica.

S

V0 L

R

VL

Figura 37 - Magnetisassion ëd n'indutor

Com i l'oma già dit ant la session 5 part 5, an figura nòstr generator ëd tension V0  a ven colegà travers
na resistensa  R  a n'indutansa ëd valor L, travers un comutator S che a sara 'l sircuit al temp t  0. I notoma che
R a comprend tute le resistense an série ant ël sircuit, ma sì i suponoma 'd podèj trascuré la resistensa parassita
dl'indutor. Ant n'istant qualonque t  i podoma apliché la lej ëd Kirchhoff për sto sircuit, che a arzulta esse

td
tid

LtiRV
)(

)(0

andova la fòrsa eletromotriss indòta ant l'indutansa a l'ha segn contrari a V0, dal moment che as opon al passagi

dla corent. Se i butoma
R

VI 0
0  e i dividoma për R, l'istéssa equassion a peul esse scrivùa :

td
tid

R
LtiI )()(0

I butoma 'ncora
R
L  , i dividoma për   e i arscrivoma nòstra equassion coma:

0)(1)( Iti
td
tid

Costa equassion a l'ha l'istéssa forma 'd cola ch'i l'oma trovà për la cària dël condensator, e a l'ha l'istéss
tipo 'd solussion, vis-a-dì:

t

eIti 1)( 0

con la diferensa che a l'é arferìa a la corent e nen a la tension. I arportoma l'andura dla corent an figura 38
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i(t)
I0

t

Figura 38 - Corent ëd magnetisassion ëd n'indutansa

As peul vëdde che la corent I0 a l'é cola che a sìrcola ant ël sircuit cand l'efét dla variassion dël fluss
magnétich a l'é esaurìsse, e la corent a l'é mach pì limità da la resistensa R.

A l'é ciàir che l'andura dla corent an fonsion dël temp a arpét col ch'i loma vist an figura 19 për l'andura
dla  tension ëd cària  an s'un condensator,   andova a  basta  sostituì  a  la  tension v(t) la corent i(t) e al valor V0 ël
valor I0. La costant ëd temp   a l'ha sempe l'istéss significà.

Për trové la tension an sl'indutansa a val sempe la relassion
td
tidLtv )()( , e se i aplicoma lòn ch'i l'oma

trovà i l'oma
ttt

eVeI
L
RLeILtv 000

1)( . An figura 39 i arportoma la tension an sl'indutansa.

v(t)
V0

t

Figura 39 - Tension an sl'indutansa an magnetisassion

Lòn ch'as peul sùbit noté a l'é na dualità rispét al cas dël condensator. An efét, se and ël sircuit integrator
con la capacità ch'i l'oma vist prima i sostituìma n'indutansa a la capacità, j'espression matemàtiche ëd tension e
corent as ëscambio fra 'd lor, e l' sircuit midem a dventa un derivator.

La diferensa a l'é che, ant l'integrator con la capacità, i podìo duverté 'l sircuit, con la cària che a stasìa an
sël  condensator,  e  peui  sarélo  an  's  na  resistensa  e  avèj  la  dëscària.  I  l'oma  vist  ant  la  session  5  part  5  che  la
duvertura d'un sircuit indutiv a pròvoca n'estratension dàita da na f.e.m.  ant  l'indutansa  che  as  opon  a  la
variassion, proporsional a d i / d t.   Tnima cont  che dt  a  peul  esse  n'anfinitésim ëdcò an pràtica,  e  donca la
f.e.m. a peul esse bin àuta e bin difìcil da modelé.

Ant  la  dualità  dont  i  l'oma  parlà  prima,  a  sarìa  coma  saré  un  condensator  carià  an  curt-sircuit.  As
produvrìa na corent an 's na resistensa bele che zero, e donca na scària d q / d t,  con un dt  infinitésim, e sì i
l'avrìo na corènt bin àuta.

Sircuit derivator - filtro passa àut
Për  vardé  la  rispòsta  dë  sto  sircuit  derivator  i  suponoma  un  sircuit  coma  col  ëd  figura  40,  andova  'l

generator ideal d'inpuls a buta un livél 0 e un livél V0 ëd tension, sempe con na resistensa interna trascuràbil.
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V0 L

R

VL

Figura 40 - Sircuit derivator con indutansa

Cand ël generator a fà 'l front ëd montà, le còse a van com i l'oma vist. Cand la tension dël generator a
và a zero, la f.e.m. ant l'indutansa che a tira a manten-e la corent I0  a sarà giusta I0  R  che, com i l'oma vist, a l'é
'l valor ëd V0 , che a l'era 'l livél àut butà dal generator. Aplicand la lèj ëd Kirchhoff a la maja con tension a zero i
l'avroma:

td
tidLtiR )()(0

che con jë stess passàgi e posission ëd prima i podoma scrive:

0)(1)( ti
td
tid

La solussion ëd costa equassion omogénia, sempe tnisend cont ëd nòstre condission al contorn che a dis

che al temp t0  la corent a val I0, a l'é
t

eIti 0)( .

I podoma trové l'andament dla tension an sl'indutansa, torna aplicand la lèj che a dis
td
tidLtv )()( , e an

sto cas i otnoma:
tt

eVe
R
VLtv 0

01)(  . An figura 41 i arportoma la rispòsta a un impuls retangolar.

V0
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t

t

t

Figura 41 - Rispòsta d'un derivator indutiv

Adéss i provoma a dovré un generator sinusoidal ëd tension alternà a frequensa variàbil, com i l'avìo fàit
për ël sircuit con ël condensator. Is arferìma a figura 42.
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Figura 42 - Filtro passa-àut indutiv

Con  l'istéss  procediment  ëd  prima  i  aplicoma  torna  la  lèj  ëd  Kirchhoff  për  le  maje  a  nòstr  sircuit,
considerand che an 's na resistensa corent e tension a son sempe an fase, i otnoma sta vira che

LjRtitv )()( .

I l'oma che 'l mòdul dl'impedensa a val 222 LRZ .  Se V0 a l'é 'l valor màssim dla tension, da

lòn ch'i l'oma vist ant la session 5 part 6, i l'oma che 'l valor màssim dla corent a val I0  V0 /|Z|.  I pijoma la
corent coma arferiment ëd fase, vist che la corent a l'é l'istéssa ant ij doi component.  An sl'indutansa a-i sarà na
tension màssima LIV R 00  sfasà  ëd /2  an  antìcip  rispét  a  la  tension  sla  resistensa,  e  an  sla  resistensa

corent e tension a son an fase, e 'l valor màssim dla tension RIV R 00 .

I suponoma antlora na resistensa R1  8,2 k , n'indutansa L  600 mH  e un generator sinusoidal con
tension V0  10 V. I vardoma la V0L  an sl'indutansa, an fonsion dla frequensa f.  I arportoma j'arzultà an figura
43, andova la scala dle frequense a l'é logarìtmica.

As peul vëdde che 'l sircuit as compòrta coma un filtro pass-àut, ma a diferensa 'd lòn ch'a capitàva ant ël
pàssa-àut fàit con la capacità, andova a le frequense basse a chërsìa l'impedensa an série, ambelessì l'impedensa an
série a l'é costanta e le frequense basse a tiro a esse cut-sircuità da l'indutansa.
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Figura 43 - Rispòsta d'un flitro passa-àut indutiv

Sircuit integrator - filtro passa bass
Dàita  la  dualità  ch'i  l'oma  vist  prima,  se  i  consideroma  l'istéss  sircuit  ëd  prima,  andova  però  i

consideroma coma tension ëd seurtìa cola an sla resistensa R anvece che an sl'indutansa L, i l'avroma un sircuit
che as compòrta coma l'integrator capacitiv ch'i l'oma vist.

An efét, adéss l'indutansa a l'avrà na reatansa sempe pì àuta man man che a chërs la frequensa, mentre la
resistensa  a  l'é  sempe  istéssa.  Is  arferima  a  figura  44,  andova  i  l'oma  un  generator  d'impuld  retangolar,  giusta
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coma prima, e dal moment che 'l sircuit a l'é sempe l'istéss, contut che indutansa e resistensa a sio cambiasse
pòst, ëdcò la corent a resta sempe l'istéssa. La rension an sla resistensa a l'avrà l'istéss andament dla corent.

L

R VRV0

Figura 44 - Sircuit integrator indutiv

La rispòsta  dël  sircuit  a  l'é  donca cola  arportà  an figura  45.  As peul  vëdde 'l  comportament  da sircuit
integrator. I arpetoma che sì i l'oma considerà a zero la capacità parassita dl'indutansa, che anvece a peul esse nen
trascuràbil, dand parèj origin a un sircuit L, C, R che i vëddroma dòp.

V0

I0

V0

v0( t )

i0( t )

vR( t )

t

t

t

Figura 45 - Rispòsta (teòrica) d'un sircuit integrator indutiv

I  podoma torna consideré  'l  sircuit  alimentà  da un generator  ëd tension alternà sinusoidal  a  frequensa
variàbil, d'ampiëssa màssima V0 costanta, e vardé la rispòsta an sla resistensa. ël sircuit a l'é coma col ëd figura
50,  ma con ël  generator  sinusoidal  anvece che 'l  generator  d'impuls,  com i  arportoma an figura  46.  Ij  valor  dij
component a son sempe coj ëd prima.

L

R VRV0

Figura 46 - Fìltro passa-bass indutiv

La rispòsta a l'é arportà an figura 47. I notoma che as trata nen giusta dla diferensa fra 'l valor 10 V e lòn
ch'i l'oma misurà an sl'indutansa, përchè a venta arcordésse che su indutansa e resistensa le tension a son sfasà ëd
l'àngol  / 2.



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

94

VR

f

10000010000100010010
0

2

4

6

8

10

Figura 47 - Rispòsta d'un filtro-passa bass indutiv

I l'oma dit che 'l sircuit a l'é sempe l'istéss, e le doe curve për ël filtro passa-bass e passa-àut a son dàite
da  lòn  ch'a  peul  esse  misurà  sla  resistensa  e  sl'indutansa.  I  provoma  antlora  a  arporté  ste  doe  curve  un-a  an
sl'àutra an figura 48.
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Figura 48 - Rispòste su resistensa e indutansa d'un sircuit R, L an série

I notoma torna che cand le doe impedense a l'han l'iatéss valor assolut le doe curve as crosio a un valor
ëd frequensa che a ven pijà coma caraterìstich dël filtro, andova la tension a val 0,707 V . An sto pont i l'oma che

R  L , e che donca
L
Rf tt 2 . I disoma f t  la frequensa ëd taj dël filtro.

Filtro passa-banda
Com i l'oma già fàit për ij filtro capacitiv, i provoma 'dcò sì a buté, un darè 'd l'àutr, un passa-àut segoì da

un passa-bass, dont ël prim con na frequensa 'd taj f 1, e lë scond con na frequensa 'd taj f 2 un pòch pì àuta.

Is ëspetoma 'd trové un filtro pass-banda che a favorìssa 'l passagi ëd na frequensa antorna al valor medi
(f 1 + f 2 ) / 2  e che a aténua j'àutre frequense tant ëd pì quant ëd pì a son lontan-e.
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I arfoma donca con ij filtro indutiv, lòn ch'i l'avìo fàit con ij filtro capacitiv. Is arferima a figura 49,
andova i l'oma mantnù ij valor 600 mH e 8,2 k  per  la  prima session,  vis-a-di  për  ël  filtro passa-àut,  (  che a
corisopndo a t  13666,66 Hz  e ft  2175, 12 Hz ),  mentre për ël filtro passa-bass dla sconda session i l'oma
aumentà la frequensa ft  diminuend l'indutansa da 600 mH a 550 mH ( che a corisopndo a  un t  14909,09 Hz
e ft  2372,85 Hz ).

L1

R1
VUV0

R2
A

L2

B

Figura 49 - Filtro passa-banda indutiv

I l'oma adotà l'istéss procediment che i l'avìo dovrà për ël càlcol dël filtro passa-banda capacitiv, aplicand
ël teorema 'd Thevenin ai pont A e B e trovand un generator echivalent Vech e n'impedensa echivalenta Zech che a
alimento an série R 2 e L 2 . Se i voroma apliché 'l teorema 'd Thevenin ai pont A e B i podoma calcolé la tension
dël generator echivalent Vech coma:
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mentre l'impedensa echivalenta Zech a sarà dàita da:
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e l'impedensa total dël sircuit, antlora a l'é dàita da: Z tot Zech R 2 j L 2.

I  l'oma  calcolà  'l  mòdul  dla  corent  che  a  passa  ant  ël  sircuit  echivalent  e  la  tension  ëd  seurtìa  an
sl'indutansa L 2. I l'oma fàit fé sti cont a la màchina, e i portoma j'arzultà an figura 50.
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Figura 50 - Caraterìstica dël filtro passa-banda indutiv.

Ël màssim ch'i l'oma trovà a l'é antorna a 2010 Hz. I giontoma mach che costa possibilità 'd fé un filtro a
l'é pì teòrica che pràtica, a rason dla capacità parassita dle indutanse, che as peulo nen, ëd sòlit trascuré.
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Fator ëd qualità 'd n'indutansa
Fin-a sì i l'oma considerà n'indutansa ideal, con magara an série na resistensa esterna. Ma n'indutansa real

a  l'ha  sempe,  an  série,  na  resistensa  che  'd  sòlit  a  l'é  nen  vorsùa,  e  che  a  l'ha  'dcò  na  dàita  dipendensa  da  la
frequensa (a fussa pa mach për l'efét pél).

Sto paràmeter parassìta, macassìa, a peul esse arpresentà da na resistensa an série a l'indutansa, e cost a
smija la lanera pì natural ëd considerélo, ma a peul ëdcò, an manera d'autut echivalenta, esse arpresentà da na
redidtensa  an  paralél,  com  i  vëddroma.  A  l'é  ciàir  che  n'indutansa  a  l'é  tant  pì  bon-a  quant  pì  cita  a  l'é  soa
resistensa echivalenta an série, ò quant pì gròssa a l'é soa resistensa echivalenta an paralél. I vardoma figura  51
për analisé la còsa.

An tuti doi ij cas ëd figura, la resistensa a arpresenta l'element ëd dissipassion dl'indutansa. An efét, ant
n'indutansa ideal la corent e la tension a son fra 'd lor sfasà ëd l'àngol  / 2, e donca 'l  prodòt vetorial I V a
sarìa sempe ugual a zero, e a-i sarìa nen potensa dissipà. Se a-i é na resistensa an série, antlora a-i é dissipassion, e
is arferima a la part a snistra dla figura, andova i l'oma arportà un diagràma vetorial che a mostra le grandësse
anteressà.

I definima ël fator ëd mérit (ò fator ëd qualità) Q dla bobin-a (indutansa), ël rapòrt fra la potensa reativa
aparent P L e cola real dissipà P R , che a corispond al rapòrt fra l'impedensa reativa L e l'impedensa dissipativa

RS, e donca
sR
LQ . An efét, com as peul vëdde ëdcò an figura 51 A, i podoma dì che
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andova   a l'é l'àngol da corent a tension an sens anti-oràri. An efét, dal moment che la corent a l'é l'stéssa ant
l'indutansa e ant la resistensa, ël rapòrt dle doe tension a corispond al rapòrt fra la potensa reativa e cola ativa.
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Figura 51 - Fator ëd bontà dl'indutansa

Se i voroma arpresenté le pèrdite con na resistensa R P an paralél  a  l'indutansa,  a  venta  giusta  che con
l'istéss valor d'indutansa e con l'istéss valor ëd corent a-i sia l'istéssa tension e l'istéss àngol   fra  corent  e
tension an sens antiorari. A venta donca che la corent I RP a sia tal che
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Dal moment che 'l Q a l'é sempe l'istéss, i l'avroma che a venta ch'a sia
L

R
R

L P

s
 e da sì i l'oma le doe

espression për passé da n'arpresentassion a l'àutra:
s

P R
LR

22
e 'dcò

P
S R

LR
22

.

Se  la  resistensa  a  dipendèisa  nen  da  la  frequensa,  i  l'avrìo  che  Q  a  chërsrìa  an  manera  linear  con  la
frequensa, ma i l'oma dit che la resistensa a dipend da la frequensa, nen mach për l'efét pél, ma 'dcò për le corent
indote  ant  ij  materiaj  dël  supòrt  e  an  tut  lòn  che  a  l'é  ant  ël  camp  dl'indutansa.  A  la  fin  l'andament  dël  Q  an
fonsion dla frequensa a l'é na curva dël tipo 'd cola arportà an figura 52, andova a-i é la part antorna al màssim
che a l'é quasi costanta. As pija antlora sto valor coma costant e Q dla bobin-a. As supon, ëd sòlit, che l'indutansa
a sia dovrà an sto camp ëd frequense.

Q

Figura 52 - Fator Q an fonsion dla frequensa

Misure d'indutanse
Për indutanse cite la manera la pì pràtica a l'é cola 'd dovré un generator ëd frequense e n'ossiloscòpi. I

l'oma vist che l'indutansa a reagiss ana variassion ëd tension coma un condensator, andova però corent e tension
a son scambià fra 'd lor. Se i pensoma antlora d'organisé na misura dël tipo ëd cola ëd figura 35, ch'i l'avìo dovrà
për le capacità, i dovoma organisé 'l sircuit an manera diferenta.

Adéss  i  l'oma  la  corent,  e  nen  la  tension,  che  cand  as  dà  në  scalin  ëd  tension,  a  monta  an  manera
esponensial ant l'indutor, second la costant ëd temp  .

Figura 53 - Misura dla costant ëd temp  ëd magnetisassion.

La tension ch'i misuroma an sla resistensa a l'é proporsional a la corent che a travers tant la tresistensa
che l'indutansa, e donca i podoma misuré la costant ëd temp ëd costa montà.

I l'oma vist che la costant ëd temp për n'indutansa a val RL , e da sì RL
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Pàgina lassà veuida apòsta


