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Part quatr - Vàlvole termojòniche - Dìodo
I passoma adéss a vardé j'element ativ dël sircuit, e i partoma da le veje valvole termojòniche, che a son dventà 'd
rarità, ma che a l'han ëd bon estimator che a j'apresso e a san ancora dovréje. Ant ògni manera lë studi dij sircuit
con le vàlvole a mostra a studiè tuti ij sircuit. Vàire còse a seviran ëdcò për d'àutr. Dòp avèj vist l'efét
termojònich i comensoma a vardé ij dìodo, prima coj a veuid, e peui coj a gas.
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L'EFÉT TERMOJÒNICH

Se i consideroma un metal qualonque a lë stat sòlid e i vardoma soa strutura atòmica, i trovoma che un
ò doi eletron për àtomo (a son j'eletron ëd valensa) as treuvo ant la banda 'd valensa, che a soa vira a l'é an bon-a
part lìbera. Ij livéj d'energìa possìbij e lìber a peulo tuti esse motobin fàcil ocupà da costi eletron, che parèj a l'han
na fòrta mobilità, che a dipend da la temperatura (costa a l'é giusta dita "agitassion tèrmica").

An efét la distribussion ëd velocità dj'eletron che a l'é motobin diferenta da eletron a eletron, e a
càmbia  an continuassion,  coma valor  e  diression,  a  rason dj'urt  fra  eletron e  eletron e  fra  eletron e  àtomo dël
retìcol cristalin, a l'ha un valor médi che a peul esse corelà a la temperatura dël metal.

J'eletron an sla surfàssa dël metal a l'han costa agitassion, e soa velocità as ësvilupa an tute le diression,
e donca a-i na saran sempe vàire che a tiro a seurte dal metal. Cand però n'eletron as ëslontan-a, a lassa na cària
positiva an sël metal midem, e donca a ven arciamà 'ndarera.

La distribussion ëd velocità, però, a amet na larga variassion, a la mira che a-i é sempe quàich eletron
che a l'ha energìa cinética a basta për lassé 'l metal sensa esse fërmà da costa barriera 'd potensial. A venta, an
pràtica, che a riva a passé dzora a la banda 'd valensa. Na vira che l'eletron a l'é fòra, a treuva sùbit la manera 'd
perde soa energìa cinética e antlora a peul esse arciamà da la diferensa 'd potensial.

La mìnima energìa che a serv a l'eletron për seurte dal metal a l'é ciamà "travaj d'estrassion". Sto travaj,
arferì a la cària dl'eletron, a l'é ant l'órdin ëd quàich eletronvòlt.

La costant ëd Boltzmann
La costant ëd Boltzmann k B a l'é definìa coma 'l rapòrt fra la costant universal dij gas R (vëdde le nòte

'd termodinàmica), e 'l nùmer d'Avogadro NA (vëdde le nòte 'd termodinàmica).
Soa unità 'd misura a l'é Joule / gre Kelvin e sò valor, che adéss a l'é acetà coma 'l pì precis, a l'é

K
J

N
Rk

A
B

23103806488,1

che se l'energìa a ven esprimùa an ( eV ) a dventa
K
eVkB

5106173324,8

Për lòn ch'as arferiss a nòstr sogét i disoma che a val ël teoréma dl'echipartission dl'energìa (che i stoma
nen a dimostré), che a dis che se ij gré 'd libertà ëd na partìcola microscòpica (pr'esempi na molécola) a son n ,

antlora, ant un sistema macroscòpich fàit da coste partìcole, l'energìa média ëd coste partìcole a val TknE B2
,

andova T a l'é la temperatura assoluta dël sistema considerà an echilìbri.
Ant ël metal j'eletron lìber a son motobin lìber, a la mira che a peulo esse considerà coma partìcole

d'un gas, che a l'han n'energìa media che a l'é proporsional a la temperatura assoluta dël metal. Sta costant a l'é
giusta  un  fator  ëd  proporsionalità  fra  energìa  cinética  dj'eletron  e  la  temperatura.  I  l'oma  dësgià  dit  che  la
variabilità antorna a sto valor médi a l'é pitòst gròssa, ma pì costa velocità a l'é diferenta da la media e manch
probàbil a l'é ch'a càpita.

An realità j'eletron a peulo nen comportésse pròpi coma j'àtom d'un gas, e as peul noté che soa energìa
a aumenta 'd meno con la variassion ëd temperatura.

L'emission termojònica
Ant le condission ch'i l'oma dit, com i l'oma vist, quàich eletron a peul sempe avèj n'energìa cinética

che a-j përmëtt ëd lassé la surfassa dël metal (sòn a val cand ij livéj d'energìa a son motobin davzin fra 'd lor, an
manera 'd nen dovèj ten-e cont ëd vìncoj quantìstich). I l'oma già parlà dël travaj d'estrassion W caraterìstich dël
particolar metal ò compòst.
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I podoma consideré che j'eletron che a seurto dal metal a formo na corent elétrica che, se i l'arferima a
l'unità 'd surfassa, a l'avrà na dàita densità J che, second la lej ëd Richardson, a l'é:

2
2

m
AeTAJ Tk

W

G

andova i l'oma che T a l'é la temperatura assoluta dël metal, W a l'é 'l travaj d'estrassion, k a  l'é  la  costant  ëd
Boltzmann, mentre AG a l'é un fator che a peul esse misurà da na mira sperimental, ma che da na mira teòrica a
l'é 'ncor nen ciàir al complét.

A smija  ciàir  che AG  a  l'é  'l  prodòt  ëd doi  fator  : 0AA RG , andova R a l'é anlià a la natura dël

material, mentre A0 a l'é na costant universal che a l'ha espression
3

2

0
4

h
ekmA , andova m a  l'é  la  massa

dl'eletron, e a l'é soa cària, k  a l'é la sòlita costant ëd Boltzmann e h  a l'é la costant ëd Planck. A l'é formasse la
convinsion che dal moment che j'eletron as compòrto 'dcò an manera ondulatòria, na part ëd costi, che a viagia
vers l'anfòra, a sia arbatù andarera da la surfassa, e che 'l fator R a peussa avèj pròpi 'l significà d'indiché sto fàit.
Se donca i ciamoma rAV la proporsion ëd corent arbatùa, antlora  i butoma che AVR r1 .

Second  d'àutre  propòste  a  smija  'd  dovèi  consideré  'dcò  'l  tipo  dë  strutura  a  bande  dël  material,  e
antlora a venta gionté n'àutr fator coretiv  B. As oten BAVR r1  e donca, a la fin BAVG rAA 10 .

Ël valor dël fator A 0 a l'é
22

6
3

2

0 1020173,1
4

Km
A

h
ekm

A  . Da na mira sperimental i podoma dì che

5,0R , e parèj i podoma dé na forma matemàtica a lòn ch'i podoma misuré.
Se as àplica un camp elétrich E che  a  favorìssa  la  seurtìa  dj'eletron,  a  l'é  coma  se  as  arduvèissa  'l

potensial d'estrassion W ëd na quantità W che a peul esse modelà con l'espression
0

3

4
EeW ,  andova i

l'oma  0 che a l'é la costant dielétrica dël veuid. Cost a ven ciamà "efét Schottky ".

A la fin i podoma scrive che
2

2

m
AeTAJ Tk

WW

G .

Se 'l  metal a ven scaodà ant ël veuid, e a l'é isolà, j'eletron ch'a seurto a lasso na cària positiva an sël
metal, che a pijà parèj la capacità d'arciamé j'eletron andaréra. As riva a n'echilìbri fra j'eletron che a seurto e coj
che a  torno,  e  as  forma na nìvola  d'eletron antorna al  metal.  Se  'l  metal  a  l'é  colegà a  na massa,  a  manten sto
potensial,  e  torna as  riva  a  n'echilìbri  fra  'l  metal  e  la  nivola  d'eletron,  dàita  da j'eletron ch'a  seurto e  coj  che a
torno arciamà da la diferensa 'd potensial. Le relassion ch'i l'oma scrivù a son verificà da misure sperimentaj. An
figura 1 i arportoma curve d'emission spessìfica (coma média) ëd tre materiaj an fonsion dla temperatura.
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Figura 1 - Emission spessìfica ëd materiaj an fonsion dla temperatura
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LE VÀLVOLE TERMOJÒNICHE

I  vardoma  adéss  coma  l'efét  termojònich  a  l'é  stàit  sfrutà  ant  ël  camp  dla  radio-eletrònica.  Fin-a  a
quàich desen-a d'ani fà tuti j'element ativ ant ij sircuit a j'ero valvole termojòniche ò tubo a veuid, për dila a
l'inglèisa (che a fà tant "mòda").

Costion generaj për le vàlvole
I comensoma a vëdde ij prinsìpi 'd base e le costion che as presento an tuti ij tipo 'd vàlvole. Fra coste i

l'oma da fé quàich considerassion an sël càtod e an 's l'ànod, che a-i son ant tute le vàlvole, e peui, còsa essensial,
ël camp elétrich e 'l potensial ant lë spassi fra càtod e ànod.

Ij càtod
I l'oma vist che ij  materiaj ij  pì comun ch'a son dovrà për fé ij  càtod a son ël tungsteno, ël tungsteno

con tòrio, e j'òssid ëd bàrio. Ël tungsteno a l'ha 'l problema d'avèj un potensial d'estrassion motobin àut, ma a l'ha
'l vantagi ëd podèj ëdcò esse portà a temperature motobin àute. A ven dovrà për fé da càtod a scaodament dirét
ëd sòlit, dàita soa robustëssa,  mach an valvole ëd gròssa potensa e tension ëd travaj motobin àute, dësnò a ven
dovrà coma filament për scaodé ij càtod a scaodament indiret. Ël tungsteno che a conten-a un pòch ëd tòrio a
l'ha caraterìstiche d'emission pì bon-e (potensial d'estrassion pì bass), e a ven dovrà mach për càtod a scaudament
dirét, an vàlvole 'd potensa pitòst àuta. Ij càtod a òssid (ëd sòlit ëd bàrio, ma 'dcò d'àutri, coma col dë strònzio) a
l'han st'òssid deposità su un supòrt, che 'd sòlit a l'é un cilìnder ëd nichel, che a conten ël filament che a lo
scàoda, isolà con un material nen condutor e resistent a j'àute temperature. A ven ëd sòlit portà a na temperatura
fra 1000 °K e 1200 °K. As deuvro 'dcò càtod a òssid a scaodament dirét, con un filament ëd tungsteno (ëd sòlit
fàit a bindél) con deposità ansima l'òssid.

A venta noté che ij càtod a òssid (e 'dcò un pòch ij càtod a tungsteno con tòrio) a tiro a degradésse ant
ël  temp,  e  an  particolar  a  son  danegià  da  jë  jon  positiv  che  a  peulo  produvse  ant  l'àmola  andova  a  travajo  e
andova  'l  veuid  a  l'é  mai  assolut.  J'àtom dël  gas  ch'a  resta  a  peulo  esse  jonisà  da  j'eletron  ch'a  passo,  e  jë  jon
positiv ch'as formo a son atirà dal càtod, andova a rivo con n'energìa tant pì àuta quant pì àuta a l'é la tension ëd
travaj. (për sòn, për tension ëd travaj dla valvola motobin àute, as deuvra 'l tungsteno).

J'ànod
L'ànod a l'é l'element che, cand a l'é a tension positiva rispét al càtod a tira j'eletron emëttù, e donca a

produv la corent ant la vàlvola. A l'é fàit a na surfassa condutriss cilìndrica che as treua antorna a j'àutri elétrodo
dla valvola (che a son, almanch, ël càtod, e peui j'àuti che i vëddroma). J'eletron che a rivo an sl'ànod (che a ven
ëdcò ciamà "placa "), a l'han pijà n'energìa cinética che a l'é l'adission dl'energìa dàita da la velocità che a l'avìo
cand a son seurtì dal càtod, pì cola che a corispond a la diferensa 'd potensial fra càtod e placa. Costa energìa a
ven cedùa a la placa e sì as trasforma an calor, e a peul provoché emission secondària d'eletron, che i vëddroma
dòp. La placa, con costa energìa che a assòrb, a peul scaodésse fin-a a dventé rossa.

Camp e potensial
I comensoma a consideré che 'd sòlit ël càtod a l'é fàit da un cilìnder intern con un dàit ragg, mentre

l'ànod a l'é un cilìnder estern con un ragg bin pì gross.
Cand fra càtod e ànod a-i é na diferensa 'd potensial, ant lë spassi fra ij doi elértod as ëstabiliss un camp

elétrich radial, che a l'é nen costant, ma a l'é proporsional invers a la distansa dël pont considerà dal senter dël
sistema.  Coma consegoensa 'dcò 'l potensial ant ij pont dlë spassi fra càtod e anod a sarà nen linear an fonsion
dla distansa. Për nòstre considerassion, macassìa, vist che a son giusta qualitative, a cambia nèn se i consideroma
un camp uniform e un potensial con na variassion linear, coma se ànod e càtod a fusso doe surfasse pian-e afacià.
Son cand a-i é nen emission d'eletron (càtod frèid). Sta situassion a l'é arpresentà da la riga drita nèira an figura 2,
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che a  dà 'l  potensial  an fonsion dla  distansa ant  lë  spassi  fra  càtod e  ànod cand,  con ël  càtod frèid,  la  tension
aplicà a l'ànod a val V1 rispét al càtod.

La cària spassial
I  suponoma,  adéss,  ëd nen buté  diferense 'd  potensial  fra  càtod,  che i  suponoma a  massa,  e  ànod,  e

scaodé 'l càtod a na dàita temperatura, a basta për avèj emission d'eletron. I l'oma vist che an coste condission un
bon  nùmer  d'eletron  a  ven-o  slansà  dal  càtod  fòra  da  soa  surfassa  ant  lë  spassi  sùbit  davzin  (che  adéss  i
consideroma veuid). Se 'l  càtod a fussa nen colegà a massa, as troverìa subit na cària positiva a rason dj'eletron
mandà via, ma contut ch'a sia a massa as treuva sempe a un potensial pì àut rispét a j'eletron ch'a son seurtì e che
a formo na nìvola carià an manera negativa.

An coste condission ël càtod a arciama 'ndarera j'eletron, e as riva a na condission d'echilìbri,  andova
j'eletron ch'a seurto a son compensà da j'eletron che a torno andarera. Se as aumenta la temperatura dël càtod a
aumenta 'dcò l'emission, e donca 'l nùmer dj'eletron che a formo la cària spassial.

distansa x

V

V2

V1

dc

Càtod Ànod

Figura 2 - Potensial fra càtod e ànod

La lìnia  nèira  donca a  arpresenta  l'andura dël  potensial  fra  càtod e  ànod cand a  cost  a  ven aplicà  na
tension V1 , con ël càtod frèid.

I l'oma vist che, scaodand ël càtod, as forma la cària spassial, che a pòrta negativ ël potensial davzin al
càtod.  Se  la  tension  a  contìnua  a  valèj V1 , ël camp arpresentà prima da la lìnia nèira, as adission-a al càmp
prodovù da j'eletron, e 'l potensial a pija l'andura arpresentà da la lìnia bleuva an figura 2.

As peul noté che sta curva a presenta un mìnim ant ël pont a distansa dc  (che a stà për "distansa crìtica")
dal càtod. J'eletron che a seurto dal càtod con na velocità bassa, a rivo nen a superé la distansa dc e donca a son
arciamà andarera. Coj ch'a seurto con velocità pì gròssa (e ant la giusta diression), a peulo superé lë spassi dc e
donca as treuvo ant un càmp elétrich che a-j tira vers l'ànod.

Se la tension fra j'elétrodo a chërs, la distansa ds as  arduv,  parèi  com as  arduv l'ampiëssa  dël  minim,
sempe pì eletron a peulo superé sta bariéra e la corent a chërs. Cand la tension ëd l'ànodo a riva a un dàit V2 , sto
mìnim a l'é an pràtica sparì, e tuti j'eletron ch'a seurto a peulo rivé a l'ànod.

L'emission secondària
Cost a l'é 'ncora un fenòmeno che a anteréssa le vàlvole an general, e tuti coj dispositiv che a deuvro

eletron ò d'àutre partìcole carià e acelerà da un camp elétrich.
N'eletron  che  a  và  a  bate  contra  la  surfassa  d'un  material,  tant  ch'as  trata  d'un  condutor  coma  ëd

n'isolant, a l'ha na dàita energìa cinética che a céd al material che a và a antruché, e sòn an fonsion ëd vàire fator
che sì i stoma nen a esaminé. Lòn ch'an anteréssa ambelessì a l'é che st'energìa cinética as trasforma an part an
calor, con na dàita probabilità (a và a aumenté l'agitassion tèrmica dle molécole dël material) e an part a peul cede
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energìa a n'eletron dël material ò a pì che un, a la mira 'd féje superé la fòrsa che a lo ten anlià al material e félo
seurte,  con  na  dàita  energìa  d'avans.  Sòn  a  peul  provoché  na  cària  spassial  davzin  as  còrp  che  a  ven  colpì  da
j'eletron, cària che, com i vëddroma bin pì anans, a peul esse sfrutà ò a peul esse 'd disturb.

An  nòstr  discors,  an  sto  moment,  an  anteréssa  un  mecanism  che  as  verìfica  sempe  ant  le  vàlvole  a
veuid, dàit da le molécole 'd gas che a resto sempe, për tant che 'l veuid a sia àut.

La jonisassion
J'eletron che a viagio vers l'ànod a peulo antruché quàich molécola d'ossìgen ò d'azòto (ò d'àutr) ch'a

resta ant l'àmola. I podoma consideré st'urt coma n'interassion coulombian-a fra l'eletron e un dj'eletron
periférich dla molécola. A l'é ciàir che a-i é nen da manca che ij doi eletron a ven-o a contat (còsa an pràtica nen
possìbil), ma a basta che a passo a na dàita distansa r l'un da l'àutr.

La fòrsa fra doi eletron carià a distansa r  fra 'd lor a l'é dàita da:

r
r

r
qqkF 2

21

andova q1 e q2 a son ant l'órdin le càrie eletriche dij doi eletron. La costant k  a dipend da la definission dle unità
'd misura (costant dielétrica)

p1

p2 v

r
d

Figura 3 - Assion fra doe partìcole (eletron) carià.

I consideroma 'dcò che j'eletron a l'han na massa mE.  Për  energìe  nen vàire  àute  (coma le  nòstre)  as
peul dovré la mecànica clàssica (sensa donca scomodé cola quantìstica e cola relativìstica) sensa fé 'd gròss eror. I
podoma antlora  dì  che na fòrsa  aplicà  për  un dàit  temp  a  na partìcola  (an general  a  un pont  material  ò  a  un
còrp) a-j dà n'impuls I che a val

FI

La distansa r a  cambia  an  continuassion,  parej  coma  soa  diression,  (i  vardoma  figura  3)  ma  për
semplifiché i suponoma che la fòrsa a sia costanta e ugual a sò massim e che, an compens, l'impuls a dura mach
për ël temp

vd /2

e antlora l’impuls I a sarà:

)(2
2

dversor
vd

eI

Traduve st'espression an termo numérich a l'é nen n'afé da gnente, ma a l'é gnanca lòn che an anteressa
ambelessì. A ventrìa, an efét, consideré moment për moment la dëstribussion ant l'ëspassi dle diferente càrie. Lòn
che noiàutri i consideroma a l'é che st'impuls a corispond a na variassion Q dla quantità 'd moviment, tant për la
partìcola coma për le càrie dl'àtom.
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Se i consideroma mach l'assion dl'eletron su un dj'eletron pì estern, i podoma dì che cost'ùltim a arsèiv
na variassion Q dla quantità 'd moviment che a val

)(2
2

dversor
vd

eQ

Sòn a corispond a na variassion d'energìa T che a val

22
2

4

2

2 2
2 vdm

e
m
QT

Costa  energìa  a  peul  esse  a  basta  për  fé  scapé l'eletron dal  camp dla  nos.   An cost  cas  as  produv na
cobia eletron - jon positiv, e cost a l'é 'l fenòmeno dla jonisassion.

L'eletron a contìnua vers l'ànod e a contribuiss a la corent, mentre lë jon positiv a ven tirà dal càtod.  A
peul capité che mentre a viagia a riva a caturé l'eletron che a-j manca, ma sòn a l'é bin pòch probàbil. L'urt ëd
costa partìcola an sël càtod a pròvoca, a soa vira, n'emission secondària d'eletron (un a serv a neutralisé col perdù,
ma sto jon a l'ha energìa a basta da tirene fòra pì che un), che 'dcò lor a contribuisso a la corent, ma l'urt a ruvin-a
'l càtod, che prima ò peui a comensa a arduve soe prestassion.
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DIODO A VEUID

A l'é  la  pì  sempia  dle  vàlvole  e  a  l'é  fàita  da  doi  elétrodo  prinsipaj,  ël  càtod  e  l'ànod.  Ël  càtod  a  l'é
l'element che a forniss la surfassa metàlica scaodà che a emet j'eletron e l'ànod a l'é na surfassa antorna al càtod
che a peul cheuje j'eletron emëttù. Ij doi elétrodo a son ant n' àmola 'd véder andova a l'é stài fàit ël veuid. Ël
càtod a peul esse fàit an manera direta da un filament scaodà dal passagi 'd na corent, opura a peul esse n'elétrodo
separà, scaodà da un filament che a l'ha nen da emétte la corent d'eletron, ma giusta produve 'l calor. I vëddroma
che le doe solussion a l'han so vantagi e svantagi. Sovens a càpita che antorna a l'istéss càtodo a-i sio doi ànod, e
antlora i l'oma un dobi-dìodo. An figura 4 i arpresentoma ij sìmboj për sto tipo 'd vàlvole.

filament / càtod

ànod

filament

càtod

ànod

dìodo a
scaudament dirét

dìodo a
scaudament indirét

dobi dìodo a
scaudament dirét

dobi dìodo a
scaudament indirét

Figura 4 - Sìmboj për ij dìodo

I podoma consideré 'l filament a massa (ò macassìa a tension bassa), contut che a l'àbia la diferensa 'd
potensial che a serv për la corent ëd riscaudament. Ant ël riscaudament indirét sto probléma a-i é nen. I podoma
vëdde da le relassion ch'i l'oma scrivù prima, che j'eletron che a son mandà fòra dal càtod a dipendo, prima 'd tut,
da la temperatura e dal potensial d'estrassion.

A na dàita distansa dal càtod a-i é l'àutr elétrod, l'ànod, che a peul pijé na tension qualonque rispét al
càtod.  An  fonsion  dla  tension  dl'ànod,  as  ëstabiliss  un  camp  elétrich  fra  ij  doi  elétrodo,  camp  che  a  agiss  an
sj'eletron dla nìvola emëttùa dal càtod (la "cària spassial " ch'i l'oma vist).

Caraterìstica stàtica
Për analisé 'l comportament dël dìodo i podoma arlevé soe caraterìstiche, e peui antërpretéje second

lòn  ch'i  l'oma  vist  prima,  fin-a  sì.  Për  fé  sòn  i  dovroma  'l  sircuit  che  i  arportoma  an  figura  5,  andova  i  l'oma
arpresentà coma 'd baterìe ij generator che a servo, comprèis col che a scàoda 'l filament, che 'd sòlit a l'é na sors
ëd corent alternà, com i vëddroma peui ant j'aplicassion.

mA

V

 V0

RF

RP

Vf

Va

Ia

Figura 5 - Sircuit për arlevé le caraterìstiche d'un dìodo
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I  suponoma  'd  podèj  cambié  ant  un  dàit  camp  la  temperatura  dël  càtod,  regoland  la  corent  con  ël
reòstato RF  a, disoma, tre temperature diferente. Con ël potensiòmeter RP i podoma regolé la tension Va fra
ànod e càtod, tension che a ven misurà dal vòltmeter V, e an corispondensa d'ògni valor ël miliamperòmeter mA
a misura la corent I a. J'arzultà ch'as oten-o a son arportà an figura 6.

Va

Ia

T1

T2

T3

Figura 6 - Caraterìstiche d'un dìodo

La  prima  part  dla  curva  a  dipend  nen  da  la  temperatura,  e  la  corent  a  l'é  dàita  da  la  diferensa  'd
potensial, che a riva a porté via mach na part dla cària spassial. Aussànd la tension tuta la cària a l'é portà via, e
për un pòch la corent a contìnua a chërse përchè 'l camp aplicà a giuta a superé 'l potensial d'estrassion. Peui la
corent  a  tira  a  stabilisésse,  dal  moment  che  tuti  j'eletron  campà  fòra  a  ven-o  cheuì,  e  a  sta  mira  l'emission  a
dipend mach da la temperature dël càtod.

Na vàlvola normal a l'ha na dàita tension che a alimenta 'l  filament, e donca 'dcò la temperatura a l'é
stabilìa. Soa caraterìstica 'd travaj a l'é giusta na curva ùnica. A-i é na relassion empìrica fra tension e corent che a
l'é rispetà pitòst bin da tuti ij dìodo a veuid, che a l'é 'dcò ciamà la lèj dij 3/2 (tre mes). La corent, an efét a varia
con la tension second la fòrmula :

2
3

aa VKI

andova Ia  a l'é la corent anòdica, Va  la tension anòdica e K  a l'é un coeficent che a dipend da com a l'é fàita la
vàlvola, la temperatura dël filament, e via fort.

Ant ògni pont ëd costa caraterìstica as peul definì na resistensa intera R a dla vàlvola coma
a

a
a I

V
R .

Ma as peul ëdcò definì na resistensa dinàmica Rd  coma 'l rapòrt
a

a
a I

V
r . Le doe resistense a coincido cand as

considera la caraterìstica coma linear, còsa che sovent a l'é fàita, con n'aprossimassion bastansa bon-a. I tornroma
'ncora su sto sogét.

Se la tension aplicà a l'ànod a dventa negativa rispét al càtod, antlora a-i é pì nen passagi 'd corent ant la
vàlvola. La valvola midema as compòrta, con tension inversa, coma na resistensa anfinìa.

Na vàlvola coma costa a l'ha 'd lìmit che a stabilìsso 'l camp ëd fonsionament. Prima 'd tut la
temperatura dël càtod a peul nen andé oltra a un dàit livél, an fonsion ëd coma 'l càtod a l'é fàit, përché ò a patiss
ël seul d'òssid deposità, opura as fond ël filament. La corent  peui, a l'é limità dal calor che l'ànod a peul dissipè
sensa andé tròp su 'd temperatura. An eféta na dàita corent e na dàita tension a corispond na dàita potensa. La
tension a pròvoca n'acelerassion dl'eletron dàita dal camp elétrich, che a soa vira a l'é dàit da la tension dividùa
për la distansa fra càtod e ànod. An costa manera l'eletron a riva an sl'ànod con na dàita energìa cinética, che an
sl'ànod as  trasforma an calor  mentre  ël  nùmer d'eletron che a  rivo al  second a  detèrmina la  corent.  Ël  prodòt
dl'energìa d'ògni eletron për ël numer d'eletron che a rivo al second a dà l'energìa al second dissipà da l'ànod e
donca la potensa dissipà. N'àutr lìmit dla valvola a l'é dàit da la màssima tension inversa che a peul esse aplicà fra
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ànod e càtod sensa che a-i sio dëscàrie ant la vàlvola midema, tant travers ël veuid coma travers j'isolant che a
ten-o j'elétrod an soa posission drinta  l'àmola.  A-i  é  'dcò un lìmit  a  la  màssima corent  che a  peul  passé  ant  la
vàlvola, e i vëddroma un mecanism che a peul dé, për cit intervaj ëd temp, corent motobin àute

Se  i  pensoma a  un dìodo butà  ant  un sircuit  coma col  ëd figura  7  (i  stoma nen a  disegné sempe un
filament, che as supon), i podoma pensélo coma na resistensa che a pija un valor anfinì cand l'ànod a l'é negativ
rispét al càtod, e na resistensa echivalenta R ech, cand l'ànod a l'é positiv rispét al càtod.

R R R

Rech

CBA

v(t) v(t)v(t)

i(t) i(t) = 0 i(t)

va vc

Figura 7 - Sircuit echivalent d'un dìodo

sàut an sla vàlvola

tension anòdica inversa

Va -Vc

Ia  ;  Vc

v(t)

condussion    interdission    condussion

Figura 8 - Forme d'onda an sla vàlvola

Colegà com ant la part A, ël sircuit as compòrta coma an B ant la mesonda cand la tension an sl'ànod a
l'é negativa, e com an C cand la tension an sl'ànod a l'é positiva. Se as vardo le forme d'onda an geugh as treuva
lòn ch'i loma arpresentà an figura 8.

An condussion, fra ànod e càtod a resta mach ël sàut an sla vàlvola. An efét la tension dël generator a

ven dividùa dal partitor R ech an serie a R c . An efét, ant la fase 'd condussion, la corent a val
cech RR

tvti )()( ,

fra  càtod  e  ànod  a  resta  la  tension
cech

ech
ac RR

Rtv
tv

)(
)( ,  mentre  an  sla  resistensa  la  tension  a  l'é
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cech

c
c RR

Rtv
tv

)(
)( . Sòn a sugeriss un métod gràfich për trové, ant un sircuit coma cost, corent e tension

anòdica, che a peul esse aplicà a qualonque vàlvola, e nen mach.

Rispòsta dël dìodo
I vardoma 'd manere gràfiche dë studié un sircuit che a deuvra un dìodo, e i comensoma a vardé soa

rispòsta an corent, për peui parlé dla reta 'd càrich.

Rispòsta an corent
I continuoma a arferìsse a la figura 5 për l'arlevament dle caraterìstiche, e i suponoma 'd vorèj disegné

la forma d'onda dla corent che a traversa 'l dìodo, cand la tension anòdica a vària an manera sinusoidal, con valor
medi a zero. Is arferima donca a figura 9

t

t

iaia

va

Figura 9 - Rispòsta an corent d'un dìodo a valor màssim ëd tension diferent

As  peul  vëdde  che  se  la  tension  anòdica  a  l'é  nen  tròp  àuta,  la  mesonda  che  a  passa  a  ven  un  pòch
deformà a la base, a rason dla nen linearità dla caraterìstica ant la part inissial. Se la tension anòdica a riva fin-a a
la saturassion, antlora a la prima deformassion a la base, as gionta che la ponta a ven sgnacà da la saturassion dël
dìodo. I arciamoma l'atension an sël fàit che sì i stoma travajand an sël dìodo da sol, nen socià a un càrich.

Reta 'd càrich
Se  ant  ël  sircuit  a-i  é  na  resistensa,  com an  figura  7,  e  i  l'oma  na  dàita  tension  positiva  aplicà V0 ,  i

podoma  trové  la  corent,  la  tension  fra  ànod  e  càtod  e  la  tension  an  sla  resistensa,  a  parte  dal  gràfich  dla
caraterìstica dla vàlvola. I vardoma donca figura 10.

Se la vàlvola a l'avèissa resistensa zero, an sla vàlvola a-i sarìa tension va 0, an sla resistensa R a-i sarìa

la tension V0 e la corent ant ël sircuit a sarìa i a1 = V0 / R. Se la vàlvola a fussa interdìa, an sla vàlvola a-i sarìa la

tension va V0, an sla resistensa la tension a sarìa 0 e la corent a sarìa 0.

I trovoma donca doi pont : P1 (va i a1 V0 / R ) e P2 (va V0 i a1 0 ) che a son doi stat possìbij

ëd nòstr sistema. Tuti j'àutri stat possìbij a corispondo a pont Pi (va V0 i a R , i a ) che a son ij pont ëd na riga
drita  che  a  uniss  ij  doi  pont  ch'i  l'oma  trovà  prima.  Sta  riga  a  và  a  crosié  la  caraterìstica  ant  un  pont  che  a
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individoa la tension an sla vàlvola e la corent che an sla resistensa a pròvoca 'l sàut che a pòrta an sla valvola cola
tension. I l'oma fala un pòch complicà për dì che col a l'é 'l pont ëd fonsionament.

R

ia

va-c

vR

V0

i = V0 / R

V0

ia

va-c vR

va

ia

Figura 10 - Reta 'd càrich për un dìodo

I  notoma che la  caraterìstica  dla  vàlvola  a  l'é  stàita  otnùa butand na dàita  tension fra  ànod e  càtod e
arlevand  la  corent  ch'a  passa  con  cola  tension.  Variand  la  tension  i  l'oma  notà  com a  variava  la  corent,  e  sòn
sensa consideré resistense 'd càrich. Con la procedura sì dzora i l'oma otnù la corent cand a-i é na dàita tension
aplicà a la série dla vàlvola con la resistensa 'd càrich.

Caraterìstica dinàmica
Se adéss i suponoma che 'l  generator ëd tension a sia na sors ëd corent alternà, e che la vàlvola a sia

colegà a l'istéssa manera al càrich R, i podoma arfé in gràfich coma sì dzora, che a daga però la corent che a passa
an  sla  serie  valvola-resistensa,  për  na  dàita  resistensa,  mentre  la  tension  aplicà  a  càmbia.  ël  valor  ëd  nòstra
resistensa a stabiliss la pendensa dla reta 'd càrich, che però adéss a scor avanti e andré a seconda 'd com a càmbia
la tension aplicà. Is arferìma a figura 11.

R

ia

va-c

vR

v(t)max

i = V0 / R

v(t)

i4

va

ia

v(t)3v(t)2v(t)1

0

4
3

2
1

caraterìstica stàtica
caraterìstica dinàmica

i3
i2
i1

Figura 11 - Caraterìstica dinàmica dël dìodo për na dàita R

Cand la tension aplicà a l'é v(t) max , da col pont a part la reta 'd càrich che a crosia la caraterìstica stàtica
ant  ël  pont  che  a  corispond  a  la  corent  indicà  com i4.  Sòn  a  veul  dì  che  an  corispondensa  dla  tension  aplicà
v(t)max,  la corent che a passa a l'é i4.  Cost a l'é un pont dla curva dinàmica, che an figura i l'oma indicà con 4.
Cand la tension a cala a v(t)3,  la  reta  'd  carich as  ësposta  an sto pont,  e  a  và  a  crosié  la  caraterìstica  stàtica  an
corispondensa dla corent i3.  N'àutr pont dla caraterìstica dinàmica a l'é donca 'l  pont 3, con coordinà v(t)3 e i3.
Ant l'istéssa manera as treuvo j'àutri pont.

As peul noté che la caraterìstica dinàmica a l'é motobin manch curva ëd cola stàtica, e as peul sens'àutr
esse considerà linear. Ant lë studi semplificà, ëdcò la caraterìstica stàtica a ven sovens considerà linear.
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Forma d'onda dla corent an seurtìa - Potensa
I suponoma adéss, sempe pensand al sircuit ëd figura 11, che 'l dìodo cand a l'é an condussion a l'àbia

na resistensa rd costanta, son a echival a consideré soa caraterìstica stàtica coma se a fussa linear. I podoma

antlora scrive la relassion vd i d r d, andova i l'oma ciamà vd 'l valor istantani dla tension an sël dìodo (fra ànod

e càtod) e i d la corent ch'a lo traversa.
La tension istantània aplicà, che i ciamoma v, a val antlora:

tVRriRivv Mdddd sin

andova VM a l'é 'l valor màssim dla tension aplicà, che i suponoma sinusoidal. Con coste semplificassion la
corent a arzulta donca

20

0sinsin

ti

ttIt
Rr

Vi

d

M
d

M
d

cand

cand

e a l'é ciàir che se la caraterìstica stàtica a l'é linear, a-i é nen deformassion ëd l'onda. I podoma vëdde fàcil che an
sto  cas  la  forma  d'onda  dla  corent  a  l'é  dàita  da  un  gràfich  coma  col  ëd  figura  9,  ma  dovrand  la  caraterìstica
dinàmica che a anl'a la tension dël generator con la corent. i vardoma donca figura 12.

t

t

iaia

va

Figura 12 - forma d'onda dla corent, arcavà da la caraterìstica dinàmica

Se i voroma savèj la potensa PR che a ven dissipà dal càrich, i dovoma moltipliché 'l valor médi dla
tension E cc për ël valor medi dla corent I cc , com a sarìo misurà da strument an corent contìnua.

La corent Icc a sarà dàita da : M
Mdcc

IdIdiI
0

2

0

sin
2
1

2
1  e la potensa dissipà an sël

càrich a sarà 2

22
2 1

Rr
RV

RIP
d

m
ccR . La potensa erogà dal generator PG as peul oten-e coma sempe

coma : RrIdRridivP defdddG
2

2

0

2
2

0
2
1

2
1 . Ambelessì, ël valor eficent dla corent a val:
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As definiss "eficense dël radrissator d " ël rapòrt fra la potensa an sla resistensa PR e cola erogà dal
generator PG. I l'oma:

R
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e se i andoma a sostituì ij valor trovà prima i otnoma %
1

6,40
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Con un ardrissator a un-a mesonda la màssima eficensa che as peul oten-e a l'é mach dël 40,6 % (cand
r d / R a val zero, e donca con vàlvola sensa resistensa ò càrich con resistensa anfinìa).

Fator d'ondulassion
Com i vëddroma pì anans an parland d'aplicassion ël dìodo, la tension che a ven ardrissà a l'é mai na

tension contìnua precisa, ma ansema a la component contìnua, a-i é sempe un vansroj ëd corent alternà che a ven
nen eliminà d'autut. As definiss donca un fator d'ondulassion r coma 'l rapòrt fra 'l valor eficent efE dla tension

ondulatòria ch'a resta e 'l  valor dla component contìnua (o 'l  valor médi) ccE .  Sta definission a val ëdcò për la

corent, con efI  e ccI . I podoma donca scrive:
cc

ef

cc

ef
E
E

I
I

r .

Ël  valor  istantani  dla  corent  alternà 'd  disturb a  l'é ccIii  e i l'oma che 'l valor eficent efI  a  l'é

definì coma :
2

0

22
2

0

2 2
2
1

2
1 dIIiidIiI ccccccef

A l'é fàcil vëdde che 'l prim termo dl'integrand a pòrta al valor eficent dla corent total an sël generator

I'ef . Lë scond termo a sarìa 2
2

0
22

2
1

cccc IdIi . Donca i podoma scrive:

22222 2 ccefccccefef IIIIII

e donca 'l fator r a arzulta esse:

1
222

cc

ef

cc

ccef

I
I

I

II
r

An nòstr cas ëd ardrissador a mesonda con forme d'onda sinusoidaj, i l'oma che

57,1
2

2

M

M

cc

ef

I
I

I
I

, e donca i arcavoma che r  1,21.

Dàit costi concét, i continuoma a analisé l' dìodo a veuid e sò usagi, con d'esempi reaj, che a giutran a
andé ant l'ancreus ëd lòn ch'i l'oma 'ncor nen vardà.

I vardoma un pàira d'aplicassion ëd cost tipo d'vàlvola.
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Ardrissator ëd tension
I l'oma già vist st'alimentator che a trasforma la tension alternà an tension contìnua ant la prima part ëd

costa session. Sì i lo vardoma da la mira dle caraterìstiche dla vàlvola, che i suponoma ch'a sia na 5R4GY, che a
l'é na vàlvola për usagi particolar, a tension pì àuta 'd cola dovrà ant le radio a valvole e amplificator comersiaj
ch'as  deuvro  (ò  as  deuvravo)  antëcà.  As  trata  d'un  dobi  dìodo  a  scaudament  dirét.  I  arportoma  lë  schema  dël
sircuit che an serv ansema a ij dàit dla vàlvola coma da catàlogh, an figura 13.

Rc
C

Max. corent seurtìa = 250 mA
Max. tension inversa anòdica = 2800V
Max. tension anòdica alternà (Val. ef.) = 750 V
Corent max. ëd pich për dìodo = 650 mA
Sàut intern ëd tension a 250 mA = 67 V

donca R interna a 250 mA = 67 / 0,25 = 268

Filament 5 V ; 2 A

Vac

Vs

Vs

Va

Ia Is

Figura 13 - Dobi dìodo com ardrissator.

Ëd costa vàlvola i arprtoma 'dcò la caraterìstica anòdica, arlevà da na mira sperimental,  an figura 14. I
notoma che da la caraterìstica as dirìa che a 250 mA ël sàut intern ëd tension a l'é 72 V, con na diferensa 'd 5 volt
rispét ai valor diciarà, che a l'é la tension d'alimentassion dël filament, che però, essend alternà, a l'ha valor medi
zero. I l'oma pijà ij valor dàit dal gràfich dla caraterìstica coma coj da consideré.

I suponoma, ambelessì, caraterìstiche 'd travaj motobin pì tranquile dij lìmit màssim, con na tension
antorna 300 V an sël càrich che i suponoma  ëd 1,5 k  costant, e donca con na corent anòdica ëd 200 mA. Sòn
dòp che 'l condensator C a l'é cariàsse e a l'é andàit a regim.

An condission ëd regim, suponend che la tension an sël condensator a sia stàbil a basta antorna a un
valor ëd 300 V, ant la vàlvola a venta che a passo 200 mA, e donca i podoma indiché an sla caraterìstica 'l pont
medi 'd travaj, che a corispond a në scalin ëd tension an sla vàlvola midema ëd 57 V a-peu-pré.

Sòn a veul dì che cand an sël trasformator la tension a un dij doi terminaj colegà a j'ànod la tension a l'é
357 V, la corent a l'é 'd 200 mA e la tension an sël càrich a l'é 300 V.

Ma se i vardoma figura 11 is rendoma sùbit cont che la vàlvola a fà passé corent mach ant un temp t 1
pì ò manch curt rispét al mes perìod arpresentà, e an sto temp a passa nen mach la corent vers ël càrich, ma 'dcò
la corent che a và a carié 'l condensator, che peui a deuv alimenté 'l càrich për un temp t 2,  che a l'é 'd sòlit pì
longh che t 1 e ansi, as peul disse che pì as peul fé t 2 pì gròss che t 1 e pì la tension a l'é bin stabilisà.

Coma prima aprossimassion i pijoma che le onde a sio nen deformà da la vàlvola e che donca a resto
sinusoidaj. La cària e la dëscària dël condensator a càpito ant un mes-perìod e donca an 10 ms. I ciamoma e  la
tension istantània dle doe mesonde ardrissà e v  la tension istantània an sël condensator.

20 40 60 80 100 120

200

400

600

0

0

Ia

Va

Figura 14 - Caraterìstica anòdica dla 5R4 GY
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T/2 = 10 ms

t1 t2

300 V

Vs

t

V0

V'

V''

Vcc
e(t)

v(t)

Figura 15 - Tension an sël condensator C ëd seurtìa

Càlcol aprossimà
Na manera rigorosa d'amposté 'l problema sensa fé d'aprosimassion a sarìa bin complicà. As son stàite

proponùe  tre  manere  d'aprossimé  'l  problema,  dont  un-a  a  supon  che  sùbit  ël  dìodo  a  riva  a  la  corent  ëd
saturassion, che a l'é costanta, sensa che a-i sia un sàut ëd tension sla vàlvola (costa aprossimassion a l'é acetàbil
për sistema motobin carià e tension motobin àute). N'àutr a supon che a-i sia un sàut costant e cit an sël dìodo (e
st'ipòtesi as adata a dìodo a vapor ëd mercuri, che i l'oma nen vardà sì e che i vëddroma peui). Ël ters a smija pì
rasonà për ij  cas che i vardoma ambelessì, e a supon che la vàlvola a l'àbia na resistensa costanta cand a l'é an
condussion e na resistensa anfinìa cand a l'é interdìa. Cost a l'é 'l cas che i consideroma ambelessì, dal moment
che a deuvra na caraterìstica ipotética che a smija da davzin a la caraterìstica che i l'oma arportà an figura 14. I
arportoma sta caraterìstica semplificà an figura 16.

La pendensa dla caraterìstica a dà la resistensa Ra che i consideroma për la vàlvola. La caraterìstica 'd
figura 8 a mostra che sta resistensa a l'é nen costanta, ma la deviassion da na riga drita a l'é nen vàire fòrta. As
peul  pijé  coma  resistensa  interna  cola  ch'i  l'oma  calcolà  al  pont  medi  'd  travaj  dla  vàlvola,  che  a  dà  na  bon-a
aprossimassion dla pendensa dla curva.

An nòstr cas, donca, i podoma consideré na resistensa Ra costanta con un valor ëd 268 . A l'é ciàir
che sto valor a peu esse aprossimà bin a l'istéssa manera con d'àutri valor davzin che a peusso esse pì còmod për
ël càlcol, sensa che as peusso avèj ëd variassion significative (l'aprossimassion dj'arzultà a l'é acetàbil, ma nen
pròpi cita).

Ia

Va

Ra
Va
Ia

Figura 16 - Caraterìstica aprossimà dël dìodo.

An coste condission, e sempe arferendse a le figure 13 e 15. Cand ant ël dìodo a passa corent, costa a

val
a

a R
tvtei . Se 'l dìodo a conduv corent për l'interval ëd temp t 1 , a pòrta na quantità d'eletricità Q  che

a val:
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11

1

tat

dtve
R

dtiQ

e, a regim, costa a l'é 'dcò la quantità d'eletricità che a passa ant ël càrich Rc ant un mes perìod, quantità che a val

2
T

R
V

Q m  e donca a venta ch'a sia :

2
1

1

T
R

V
dtve

R
cc

ta

La situassion as semplìfica nen vàire se as fa nen l'ipòtesi che 'l condensator a sia gròss a basta da podej
pensé che Vcc a  sia  an  pràtica  costanta.  Se  al  peul  fé  costa  ipòtesi  (che  a  supon  che RC >>1 ), da costa
equassion as peul trové 'l rapòrt fra la tension media 'd seurtìa Vcc e la tension V0 eficent, an fonsion dël rapòrt
fra la resistensa interna Ra e la resistensa 'd càrich R, costa moltiplicà për ël nùmer  dle fase ardrissà (an nòstr cas
sto nùmer a l'é 2, dal moment che i l'oma le doe mesonde). I stoma nen a fé 'l càlcol e i arportoma l'arzultà ant ël
gràfich ëd figura 17. An nòstr cas, ël rapòrt Ra / nRc  a val 0,09,  e donca 'l  rapòrt fra Vcc e V0ef a val 0,9. Se
donca Vcc  a venta ch'a sia 300 V, i l'avroma che V0ef = 333,33 V. e donca V0max = 471,33 V.

A venta 'ncora verifiché che 'l pich màssim ëd corent a supera nen ij 650 mA. Con costa corent, an sla
vàlvola  a-i  é  un  sàut  ëd  tension  che  i  podoma  valuté  an 130 V (da la caraterìstica véra). Se la tension an sël
condensator a l'é costanta a 300 V,  cand la  tension aplicà  a  l'ànod a  riva  al  valor  màssim ëd 471,33 V,  an sla
vàlvola a-i son 171,33 V, e sòn a pòrta a superé la màssima corent ëd pich.

I vardoma, antlora, d'arduve la tension an sël càrich, e sòn a pòrta a n'ardussion dla corent. I suponoma
'd contentésse ëd 275 V, con na corent ëd 183,3 mA. ël rapòrt Ra / nRc  a val sempe 0,09, e donca 'dcò 'l rapòrt
fra Vcc e V0ef a val ancora sempe 0,9. Se donca Vcc a venta ch'a sia 275 V, i l'avroma che V0ef = 305,55 V e
donca V0max = 432 V. La màssima tension fra ànod e càtod a l'é donca 157 V, e as contìnoa a superé la corent
ëd pich màssima, përchè sta tension a venta ch'a sia pì bassa ëd 130 V.

Se  is  butoma an condission diferente,  con un càrich da 2000  alimentà  da na tension ëd 250 V,  e
donca con na corent ëd 125 mA, ël rapòrt Ra / nRc  a val 0,067, e i valutoma 'l rapòrt fra Vcc e V0ef antorna a
0,98. Con Vm 250 V i l'oma antlora che V0ef  255,1 V  e donca V0max = 360,7 V. Ël pich ëd tension an sla
vàlvola as arduv a 110,7 V,  e a sta tension i arcavoma da le caraterìstiche che la corent ëd pich a l'é ardovùsse
antorna a 550 mA, che a và bin.

1,414

1

0,5

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4

Vm.
V0.ef

Ra.
nRc

Figura 17 - Rapòrt fra tension Vcc e tension V0  eficent rispét al rapòrt fra Ra e Rc

Dimensionament dël condensator
As peul dimensioné an manera fàcil 'l condensator an manera d'avèj na dàita ossilassion ëd tension an

sël condensator midem, se as deuvra 'l modél che a supon che 'l sàut ëd tension a l'é trascuràbil e la corent a l'é
cola 'd saturassion. I tornoma a arferìsse a figura 15.
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An coste ipòtesi, ant l'interval t 1,  la corent che a passa ant la vàlvola a l'é cola I s  ëd saturassion, che
a l'é conossùa da la caraterìstica dla valvola midema. I s  t 1 a l'é la Q  che a passa ant la vàlvola ògni mes perìod,
mentre I m  T/2  a l'é la Q  che a traversa 'l càrich an mes perìod, e coste doe Q  a venta ch'a sio istésse. Donca

21
TI

tI m
s . Da sì a ven che

12 t
T

I
I

m

s  e donca 'dcò che
21
T

I
I

t
s

m

La scària dël condensator C  da V" a V'  a càpita ant ël temp 12 2
tTt , con la corent I m , che i

suponoma costanta. Donca i l'avroma
2

1
222 1

T
I
IIT

I
ITItTIVVC

s

m
m

s

m
mm  e  da  sì  i

podoma scrive che
2

1 T
I
I

VV
IC

s

mm  e  i  podoma  buté  'l  ressìproch  dla  frequensa  al  pòst  ëd  T  e  i

scrivoma
s

mm
I
I

VVf
IC 1

2
.  Adess  i  butoma

mV
VVa

2
 ( i ciamoma sto coeficent a "coeficent

d'ondulassion"), e notoma peui che nòstr càrich Rc  a val
m

m
c I

V
R . I foma le sostitussion:
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m
Raf
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L'aplicassion al cas ch'i l'oma vist prima (Ra  cost) a podrìa 'ncora andé bin, suponend cària e scària a
corent costanta, ma a mancrìa 'l valor da dovré për la corent ëd cària.

I podoma vardé la còsa da n'àutra mira, fasend atension al pich ëd corent che as pròvoca ant la vàlvola,
sta vira pensand che la resistensa dla vàlvola midema a sia trascuràbil.

A l'é ciàir che con costa ipòtesi 'l valor dël condensator a dventa sens'àutr determinant për la corent ant
la vàlvola, nen tant për l'ondulassion resìdua quant pitòst për ij pich ëd corent durant ël fonsionament. An costa
ipòtesi la figura 15 ëd prima a dventa figura 18.

T/2 = 10 ms

t1 t2
VC ia

t

Figura 18 - Pich ëd corent ant la vàlvola.

Cand la vàlvola a và an condussion, fra 'l temp t 1 e 'l temp t 2 , la corent i a che a passa ant la vàlvola a
l'é dàita da  : RCa iii  , andova i C  a l'é la corent che a passa ant ël condensator mentre i R  a l'é la corent ant

ël càrich. La tension VC a l'é l'istéssa an sël condensator e an sël càrich, e donca
R

V
i C
R . Për la corent ant ël
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condensator i l'oma che
dt

dV
C

dt
dq

i CC
C . An nòstre ipòtesi, la tension an sël condensator durant ël perìod ëd

condussion a l'é giusta la tension ëd seurtìa dël trasformator (ò, macassìa, la tension ël generator ëd tension
alternà) e donca la Vs ëd figura 9.  I l'oma tVV smC sin . La corent che a passa ant la vàlvola a l'é dàita da

tVCt
R

V
i sm

sm
a cossin

e costa espression a peul esse scrivùa coma

RCt
R

CVi sma arctansin1
2

22 con

Transitòri inissial
La situassion la  pì  crìtica  as  verìfica  cand as  peul  supon-e che la  vàlvola  a  sia  an fonsion,  con càtod

càud e tension aplicà, ma che 'l condensator a sia 'ncora d'autut dëscarià. A peul sucede, antlora, che la tension
V0max = 360,7 V as treuva al complét fra ànod e càtod, e la corent a l'ha un pich motobin fòrt. An efét, se 'dcò
an coste condission la resistensa Ra a val 268 , la corent Ia  a dovrìa rivé a 1,34 A. Le caraterìstiche, an nòstr
cas, a arpòrto nen cola ch'a l'é la corent ëd saturassion, che a l'é macassìa un lìmit për la corent anòdica che a ven
nen superà, ma a venta 'dcò ten-e cont che j'avolgiment dël trasformator d'alimentassion a l'han na soa resistensa,
che a peul nen esse zero, e che a ven sempe a trovésse an série a cola dla vàlvola, e costa a l'é na sconda
limitassion a la corent. Ant ij cont ch'i l'oma fàit prima i l'oma suponù 'l trasformator coma un generator ideal,
ma sòn a l'é nen sempe n'aprossimassion che a va bin.

I notoma che ant ël fonsionament normal sta situassion a dovrìa mai capité, dal moment che cand la
tension a  comensa a  esse  aplicà  a  j'ànod ël  filament  a  comensa mach a  scaodésse,  e  a  riva  a  soa tenmperatura
cand ël condensator a l'é bele che carià.

Se  'l  temp  ëd  cària  a  l'é  tròp  longh,  però,  ël  problema  as  presenta  torna.  Për  sòn,  ansema  a  le
caraterìstiche dla valvola a-i é 'dcò l'indicassion dla màssima capacità che a peul esse dovrà sensa problema,
tnisend ëdcò cont ëd lòn ch'i l'oma vist ant ël paràgraf prima.

Costion d'isolament
I  l'oma  vist,  an  general,  che  'l  càtod  d'un  dìodo  ardrissator  as  pòtra  a  l'àuta  tension  fornìa  da

l'alimentator. Se la vàlvola a l'é scaodà direta  a l'é 'l filament che as pòtra a àuta tension rispét a massa, e anséma
a chièl a và a àuta tension ëdcò l'avolgiment dël trasformator che a génera ij 5 V ëd viscagi. St'avolgiment a serv
donca mach a alimenté sto filament (col dle àutre vàlvole a l'é a tension diferenta, ëd sòlit 6,3 V, e a l'é separà) e a
venta  che  a  sia  bin  isolà.  Ant  ël  disegn  ël  pont  andova  a  ven  prelevà  la  tension  ardrissà  a  l'é  indicà  al  senter
dl'avolgiment, ma a va 'dcò bin ch'a sia un dij doi terminaj dël filament.

Se  la  vàlvola  a  l'ha  un  càtod  separà  dal  filament,  dal  moment  che  l'isolament  fra  filament  e  càtod  a
podrìa esse nen vàire robust, a l'é bin che l'avolgiment a 5 V a sia mach colegà al filament, sensa buté un cavion a
massa, còsa che a butrìa l'àuta tension fra càtod e filament.

N'àutra  costion  a  l'é  cola  d'un  filament  che  a  fà  'dcò  da  càtod,  dont  un  cavion  a  l'é  colegà  a  l'àuta
tension e l'àutr cavion a l'à na tension alternà che an quàich manera a càmbia 'l camp elétrich ant la vàlvola. Le
variassion ëd corent che a na derivo a fan part ëdcò lor dla tension ëd disturb resìdoa che a ven eliminà dal fìltro.

Condensator carià da un dìodo
I l'oma vist còs a càpita cand un condensator, an paralél a na resistensa, a ven carià da un dìodo. A l'é

ciàir  che  se  a-i  fussa  nen  la  resistensa  'l  condensator,  a  parte  da  dëscarià,  a  rivrìa  bin  ampréssa  a  la  tension
màssima dla forma d'onda pulsant. Con la resistensa che a dëscària 'l condensator fra n'impuls e l'àutr, a parte da
zer la tension an sël condensator a torna a monté, ma pì pian che prima, e a riva a në stat ëd regim, con cària e
scària che as compenso, con na tension média un pòch pì bassa 'd prima, e con n'ondulassion fra doi valor,
màssim e mìnim, che 'd sòlit as serca d'avèj ël pì possìbil davzin.
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Se i  consideroma la  ponta  dl'onda che a  cària  'l  condensator  a  regim,  i  notoma che pì  gròssa  a  l'é  la
resistensa e pì bassa a l'é la corent che an sto interval a ven derivà da la resistensa midem, e donca pì cit a l'é 'l
sàut  ëd  tension  an  sël  dìodo.  An  efét,  com i  l'oma  dit,  a-i  é  na  partission  ëd  tension  fra  resistensa  interna  dël
dìodo e resistensa 'd càrich, e la tension ch'a arzulta a l'e cola che 'l condensator a tend a rivéje. ël valor V" ëd
figura 11 a sarà mai precis al valor V0. për lòn ch'as arferìss a l'ondulassion, i l'oma vist che pì la costant ëd temp
R C a l'é gròssa, pì bassa a l'é costa ondulassion.

L'arferiment ëd massa
Le  tension,  ant  un  sircuit  eletrònich,  a  venta  ch'a  sio  arferìe  a  un  pont  comun,  che  a  peul  esse  'l  tlé

metàloch che a ten ij component. Ël potensial dla massa a ven considerà a zero, e sovens a càpita che sta massa a
l'é dabon colegà a tera, e donca al potensial "zero ufissial ".

Ant ël sircuit ch'i l'oma vist i l'oma nen indicà un pont butà a massa, e i l'oma sempe rasonà an termo
ëd diferense 'd potensial fra doi pont. Se la tension ch'as oten an sël condensator a serv a alimenté j'àutri sircuit,
ël pòst pì rasonèivol andova buté la massa a l'é l'armatura negativa dël condensator . Sòn a buta a massa 'dcò un
terminal dl'utilisator e la derivassion sentral dël trasformator d'alimentassion, an manera che an sj'ànod dla
vàlvola a-i é la tension alternà d'alimentassion, con valor medi zero e an oposission ëd fase an sle doe plache.

I vëddroma che për d'àutri usagi, costa a l'é nen l'ùnica manera 'd dovré 'l dìodo, e ansi, i vëddroma
n'usagi andova a l'é motobin méj che 'l càtod a sia a massa.

I arpijroma sto discors ant l'esempi 'd sircuit utilisator d'un dìodo, che i foma sì dapréss, dòp avèj parlà
dij fìltro che a deuvro 'd resistense o d'indutanse dë spianament.

Fìltro dë spianament
I l'oma vist fin-a sì lë spianament fàit da un condensator an paralél al càrich. Sì i arpijoma sto probléma

e i vardoma d'àutre manere, che a ven-o a taj cand la corent assurbìa a l'é àuta e donca la resistensa 'd càrich a l'é
cita. An efét sòn a ciamrìa na capacità tròp gròssa për avèj la costant ëd temp R C che a serv.

A-i son doe categorìe prinsipaj për costi fìltro dë spianament, e a son ij filtro a intrada capacitiva e ij
filtro a intrada indutiva. Ij vardoma ampréssa si dapréss, ma prima i foma quàich considerassion an 's j'onde
ardrissà, e an sij filtro an general.

Component armòniche dj'onde ardrissà
L'onda ch'as oten con n'ardrissator a na mesonda sola, a peul esse butà an termo analìtich con në

svilup an serie 'd Fourier, suponend j'impuls fàit da mese sinusòid. Pensand a st'onda an termo 'd corent, sta série
a arzulta esse (e për sòn vardé le Nòte 'd Matemàtica).
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An sto svilup ël termo b 0 a arpresenta la component contìnua (ò valor médi) dl'onda, com a arzulta
sùbit da soa espression.

I  ciamoma R a la resistensa anòdica, definìa coma derivà dla tension anòdica rispét a la corent, R c la
resistensa dël càrich, e se V m a l'é 'l valor màssim dla tension alternà aplicà, i podoma scrive l'equassion sì dzora

tnisend  cont  che  an  sla  prima  metà  dël  perìod  i  l'oma ttIt
RR

V
i m

ca

m
a 0sinsin con  e

che ant la sconda metà dël perìod i l'oma 20 tia con . Com as ved i l'oma butà
ca

m
m RR

V
I

e parèj nòstra equassion a dventa:
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La frequensa la pì bassa che a-i é ant l'espression a l'é cola dla tension d'alimentassion, e tut j'àutre a
son le armòniche pari. Da costa equassion as peul arcavé cola për la forma d'onda che a ven da le doe mesonde
ardrissà. An efét, se la corent che a passa da un dìodo al'é i1 ( ) , cola ch'a passa da l'àutr a l'é i2 ( ) i1 ( ).
mentre la corent total i a l'é  i  i1 i2 . L'espressopn a dventa

,6,4,2 11
cos42

k
m kk

tkIi

As peul vëdde che la frequensa fondamental a l'é stàita eliminà, e la frequensa la pì bassa che i l'oma a
l'é la sconda armònica a 2 . An efét as ved sùbit che l'ossilassion base a l'é ardobiàsse.

Fìltro a intrada capacitiva
I  l'oma  vist  cand  ël  f'ltro  a  l'é  fàit  da  un  condensator.  I  vardoma  adéss  com  as  peul  milioré  le

prestassion sensa dovré na capacità tròp gròssa. An figura 19 i l'oma arportà doe solussion, dont la sconda a l'é
motobin dovrà, nen mach con j'ardrissator con dìodo a veuid.

Vac
Vs

Vs +
C

+
C1 VccVC

LVac
Vs

Vs +
C

+
C1 VccVC

Rf

Figura 19 - Filtro con intrada capacitiva

Për ël prim cas i suponoma che R f a sia motobin pì cita dla resistensa dël càrich, che i ciamoma R c e
che i l'oma nen arpresentà an figura. La tension an sël càtod a l'é dl'istéss tipo 'd cola che i l'oma vist prima . I
tnima cont an manera separà dla tension contìnua V0 e dla tension ëd disturb ondulatòria v d ( t ) , ch a l'é a la
frequensa 'd 100 Hz, che ansema a fan la tension VC an sël prim condensator.

Për  lòn  ch'a  rësguarda  la  tension  contìnua  i  l'oma  un  generator  V0 con resistensa interna dàita, an
pràtica, da la resistensa anòdica dla vàlvola, che prima dël càrich a treuva la resistensa Rf, i suponoma che costa
resistensa a sia bin pì cita 'd cola dël càrich. Pr'esempi, për n'alimentator a 250 V e 125 mA ël càrich a l'é 2 k , e
noi i suponoma na resistensa R f ëd 100 . Se la capacità C1 a val 16 F,  soa impedensa a 100 Hz a l'é 99,5 , e
la component ëd disturb a ven tajà a metà, mentre la tension an contìnua a passa da 250 V a 238 V.

Se as veul arduve sta pèrdita an sla resistensa Rf, as peul sostituìla con n'indutansa L, che a peul avèj
valor àut con na bin cita resistensa ohmica. Se, pr'esempi, la resistensa a l'é ëd 10  e l'indutransa a l'é ëd 3 H, la
tension contìnua a passa da 250 V a 248,7 mentre l'impedensa ëd 3 H a 100 Hz a l'é 1884 .. Bele sensa sté a
vardé le fàse dij segnaj, ël disturb a ven atenuà ëd na vinten-a 'd vire.

Ëd sòlit sto spianament a basta, ma se a serv andé pì 'nlà, anvece 'd buté component con valor pì òut a
conven gionté 'd céle 'd fìltro.

A venta noté che cand ël filtro a l'é, coma costi, a intrada capacitìva, ël dìodo a tira a conduve mach për
na cita part dël mes perìod, ma an compens a passa un pich ëd corent che a peul esse bin fòrt. A na dàita mira sto
pich a sarìa tròp fòrt, e la vàlvola a podrìa ruvinésse. Antlora a venta dovré un fìltro a intrada indutiva

Filtro a intrada indutiva
I  suponoma  un  dìodo  colegà  a  n'indutansa  com an  figura  20,  andova  i  'oma  indicà  un  generator  ëd

tension alternà anvece che 'l trasformator, e i consideroma un sol dìodo (che donca a ardrissa mach na mesonda).
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Figura 20 - Filtro con indutansa d'intrada për n'ardrissador a un-a mesonda

Ël  fonsionament  as  basa  an  sla  proprietà  dl'indutansa  d'oponse  a  le  variassion  ëd  corent.  Cand  la
tension a chërs, se l'indutansa a-i fussa nen la corent a montrìa coma la ternsion, e la forma d'onda a sarìa coma
cola  bleuva  an  figura.  Pì  l'impedensa  dl'indutansa  a  l'é  gròssa  rispét  a  la  resistensa  'd  càrich  e  pì  la  forma  dla
corent a ven deformà, përchè a chërs motobin pì pian rispét a la tension e an efét a tira a esse sfasà an ritard.
Cand  la  tension  d'intrada  a  riva  a  zero,  la  corent  a  contìnua  a  passé,  përchè  la  f.e.m.  indota  ant  l'indutansa  a
pròvoca na tension negativa an sël càtod, che as opon a l'interussion dla corent. Parèj la condussion a dura 'd pì
che mes perìod. La situassion a l'é cola dla cària ëd n'indutansa

Sto cas a l'é pì che d'àutr teòrich, dal moment che a l'é nen vàire dovràbil ant n'alimentator efetiv.
Sensa donca perdije temp ansima, i vardoma 'l cas dl'ardrissator a doe mesonde, che i arportoma an figura 21.

I suponoma che la tension pulsanta aplicà al fìltro a sia arpresentà da lë svilup an série 'd Fourier che i
l'oma vist, e peui i foma la suposission semplificativa che le component dle frequense a parte da la quarta
armònica a sio trascuràbij (an efét la quarta armònica a l'é mach un su vint dla sconda armònica. donca i disoma:

t
VV

tv mm 2cos
3

42
)( 00

I trascuroma 'dcò le resistense intwerna dla vàlvola e cola dl'indutansa, e i podoma scrive për la corent:

R
L

LR

tV
R

V
ti mm 2tan

4

2cos
3

42
)(

222
00 andova

0

àngol
R

L

ia

Vac
V0

V0

corent

Figura 21 - Filtro con intrada indutiva

Ël prim termo dl'espression a arpresenta la component contìnua dla seurtìa, mentre lë scond termo a
l'é la component d'ondulassion. ël fator d'ondulassion r a l'é dàit dal rapòrt dla sconda component (valor eficent)
rispét a la prima. An sto cas a val:
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La tension contìnua 'd seurtìa Vcc a  l'é  dàita  da  la  corent  misurà  dal  prim  termo  'd  soa  espression

moltiplicà për la resistensa R , e sòn a pòrta a m
m

cc V
V

V 0
0 637,0

2
che a l'é apopré 'l 90% dël valor eficent

dla tension an 's na session dël trasformator. La tension ch'as arcava a l'é p' bassa 'd cola che as oten con un filtro
a intrada capacitiva, ma an compens a-i son nen ij pich ëd corent che an dàite situassion a peulo ruviné la vàlvola.

Për avèj na tension pì spianà, as peul buté un condensator an paralél al càrich e fé parèj na cela a "L",
dont i vardoma ampréssa le caraterìstiche. Is arferìma a figura 22.
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Figura 22 - Alimentator con fìltro a " L "

I l'oma vist sì dzora che i podoma supon-e che la tension che la vàlvola a àplica a l'intrada dë sta cela a

"L" a sia dàita dai prim doi termo dla série 'd Fourier ch'i l'oma vist, vis-a-dì  : t
VV

tv mm 2cos
3

42
)( 00 .

I  podoma  pijé  an  considerassion  n'àutra  semplificassion,  disend  che  ij  component  a  son  sernù  an
manera le, për lòn ch'as arferìss a la component ondulatòria dla corent, l'impedensa dl'indutansa L a l'é bin pì
àuta dl'impedensa dël paralél fra R e C. An costa manera i disoma che fra ij pont A e B l'impedensa a drita a val
giusta XL, e donca 'l valor eficent dla corent che a passa ant l'indutansa efI a l'é giusta
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Andoma 'ncora anans con nòstre semplificassion e disoma che 'dcò l'impedensa XC dël condensator a
l'é cita rispét a l'impedensa R dël càrich, e che donca tuta la corent alternà a passa travers ël condensator e nèn an
sël càrich. La tension alternà 'd disturb che a resta an sël condensator a l'é donca
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Dìodo rivelator ëd segnaj
Prima  'd  tut  i  arportoma  l'andament  ëd  na  frequensa  radio  modulà  an  ampiëssa.  Un  segnal  a  àuta

frequensa a l'ha soa ampiëssa che a vària an fonsion d'un segnal modulator a bassa frequensa. Sto segnal modulà
a peul esse trasmëttù (com i vëddroma) e arseivù (com i vëddroma), ma l'informassion vocal ò sonòra ò d'àutr,
ùtil  a l'é contnùa ant la modulassion, e donca a venta "tiréla fòra" për podèila amplifiché coma corent fònica e
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arproduve 'l informassion sonòra. St'informassion a l'é contnùa ant l'anvlup dl'onda modulà.  I arportoma an
figura 23 sta forma d'onda modulà.

v(t)

t

Figura 23 - Segnal a radio frequensa modulà an ampiëssa con ël segnal ùtil

La rivelassion a venta che a arcava un segnal ël pì possìbil istéss a l'anvlup ëd cost'onda, segnal che a
corispond a l'informassion sonòra che a l'é stàita trasmëttùa. Sta rivelassion a peul esse fàita dovrand un dìodo
che,  tajand le  mesonde negative,  a  pòrta  'l  valor  medi  dël  segnal,  che prima a  l'era  zero,  a  esse  proporsional  a
l'anvlup e donca al segnal da rivelé.

Se 'l prinsìpi 'd fonsionament dël dìodo a l'é sempe l'istéss, l'anviron, e donca ij valor an geugh, a son
motobin diferent an sto cas, rispét a coj ëd n'alimentator. I arportoma an figura 24 në schema 'd prinsìpi andova
un dìodo a l'é dovrà për la rivelassion d'un segnal modulà an ampiëssa.

+
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B

R
C

Vi

Vs

D

Figura 24 - Prinsìpi dla rivelassion a dìodo

L'onda disegnà an figura 23 a l'é cola che as treuva, an figura 24, fra ij pont A e B. Travers ël dìodo a
passo mach le mesonde positive, che a van a carié 'l condensator C, che as treuva an paralél a na resistensa R.  Se
a-i fussa nen la resistensa R,  bin sùbit ël condensator a andrìa a la màssima tension ardrissà, e l'informassion a
bassa frequensa a sarìa përdùa. Con la resistensa sto condensator as dëscària con na costant ëd temp  dàita da

CR , mentre la cària a càpita an sla resistensa dël dìodo Ra ant ël sircuit echivalent arpresentà an figura 25.
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R
+
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R

cària dëscària

Figura 25 - Sircuit echivalent për cària e dëscària dël condensator ëd rivelassion
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I  comensoma  a  supon-e  che  la  cària  dël  condensator  a  sia  motobin  pì  velòce  dla  dëscària,  e  peui  i
vëddroma  com  as  peul  fé,  ma  adëss  is  consentroma  an  sla  costant  ëd  temp   ëd  dëscària.  An  figura  26  i
arpresentoma la tension che a venta ch'a-i sia ant ël pont D  ëd figura 24, vis-a-dì an sël condensator, slargand un
bel pòch j'onde a radio frequensa për rason gràfiche.

Figura 26 - Tension an sël condensator ëd rivelassion

A l'é ciàira l'esagerassion dël disegn, ma as peul capì che la costant ëd temp   a venta che a sia motobin
pì longa dël perìod dla radiofrequensa, e motobi pì curta dël perìod dla bassa frequensa da rivelé . Sòn a l'é nen
difìcil da oten-e ant n'arseivitor radio, andova l'amplificassion a l'é fàita con na conversion ëd frequensa e la
radiofrequensa ambelessì a peul esse ëd 470 kHz, mentre la bassa frequensa a peul rivé fin-a a 5 kHz.  La costant
 a venta che a sia bin pì gròssa che 2,2 s  e bin pì cita che 200 s. Se la costant ëd temp a l'é tròp gròssa, ël

condensator a riva nen a sté dapréss a le variassion vers ël bass dl'anvlup, e le frequense àute a ven-o distorsùe ò
perdùe.  Se  la  costant  ëd temp a  l'é  tròp cita  ,  la  tension média  rivelà  as  arduv tròp,  e  a  resta  na component  a
radiofrequensa pitòst fòrta, che a peul dé fastidi.

I  l'oma  vist  la  dëscària,  adéss  i  vardoma  la  cària  dël  condensator.  A  l'é  ciàir  che  pì  ampréssa  'l
condensator as cària e mej a l'é, për podèj andé dapréss a le variassion velòce dl'anvlup vers l'àut. I l'oma vist che
'l  sircuit  echivalent  për  la  cària,  aplicand ël  teoréma 'd  Thevenin a  la  prima part  dla  figura  24,  a  càpita  an 's  na
resistensa che a l'é 'l paralel ëd R con la série Ra e Ri,  che a son la resistensa interna dla vàlvola e la resistensa
interna dël  generator  (pr'esempi  ël  trasformator  ëd media  frequensa),  e  an 's  la  tension dàita  dal  partitor  fra  la
série dita e la R midema. A conven, antlora, ten-e la resistensa R pitòst àuta e la capacità dël condensator pitòst
bassa. An costa manera, për oten-e 'l   che a serv për la dëscaria, la capacità che a serv a sarà pì bassa, an manera
'd podèj arduve la costant ëd cària , che a dipend pì che tut da la resistensa interna dla vàlvola.

Sircuit për la rivelassion a dìodo
I vardoma 'l fonsionament dël dobi dìodo 6H6,  che  a  l'é  un  rivelator  për  modulassion  d'ampiëssa  e

discriminator për modulassion ëd frequensa. Sì i lo vëddoma coma rivelator për modulassion d'ampiëssa. I
notoma che sovens ël dobi dìodo rivelator a l'é socià, ant l'istéssa vàlvola a un trìodo preamplificator (coma ant la
vàlvola 6Q7 opura ant la EBC3 ), che i vëddroma peui. An figura 27 i arportoma la caraterìstica ëd na session ëd
costa vàlvola.

An figura  28 i  doma na manera  për  dovré sto dìodo.  I  arportoma giusta  na session,  cola  che a  fà  la
rivelassion dël segnal modulà (l'àutra session a ven ëd sòlit dovrà për ëwl contròl automàtich ëd sensibilità, che i
vëddroma peui). Lë schema a l'é col clàssich andova la radiofrequensa modulà a l'é cheuìja dal secondàri d'un
trasformator a Media Frequensa. As trata ëd na forma d'onda coma cola arpresentà an figura 22, an manera
motobin sbilansà coma frequense, se as considera che 'l perìod dla portant a radiofrequensa a l'é mach ëd 2,2 s,
mentre col dla frequensa bassa a l'é 1000 s, e un ëd costi perìod a dovrìa ten-e a-po-pré 470 perìod dla
radiofrequensa.

As  peul  noté  un  colegament  diferent,  con  càtod  a  massa,  rispét  a  col  arpresentà  prima  an  figura  24,
andova lë schema a arcordava col d'un dìodo ardrissator.
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Figura 27 - Caraterìstica dël dìodo 6H6
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Figura 28 - Rivelassion con dìodo 6H6.

I podoma confronté le diferente manere 'd coleghé 'l grup RC për rivelé la bassa frequensa. An figura
29 i l'oma quatr diferent colegament, dont ël prim i l'oma già vistlo.
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Figura 29 - Quat manere 'd fé la rivelassion.
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An figura i l'oma ciamà S ël pont ëd seurtìa dël segnal rivelà ant ij quat cas.
Ant ël prim cas (A an figura) i soma ant le condission ch'i l'oma vist për ël dìodo ardrissador, andova a-

i  é na component contìnua positìva, la component a bassa frequensa dàita da la modulassion, e un vansroj ëd
vibrassion a radiofrequensa, com as peul vëdde da figura 26.

Ant ël cas B  a-i é 'l vantagi che 'l càtod a l'é a massa, o almanch a un pont fiss, còsa che a l'é necessària
an  valvole  mùltiple  (com  i  vëddroma).  An  sto  caS,  però,  la  corent  a  passa  cand  an  sl'ànod  a-i  é  la  mesonda
positiva,  e  donca  an  sël  consensator  a-i  é  cola  negativa,  che  a  lo  cària.  An  sël  pont  S  as  treuva  donca  na
component contìnua negativa, la bassa frequensa dl'anvlup an oposission rispét a prima, e 'l sòlit vansoj a
radiofrequensa.

Ant ël cas C  i  soma  'ncora  ant  na  situassion  che  a  smija  al  cas B,  e  'l  condensator  as  cària  con  na
component  contìnua  negativa  an  sl'ànod   dla  vàlvola  (a  dvento  positive  mach  le  ponte  dj'onde).  A-i  é  peui  la
component  a  bassa  frequensa,  e  a-i  resta  'dcò  la  component  a  radiofrequensa,  còsa  che  ant  la  situassion B a
capitàva nen.

Ël cas D as compòrta coma 'l cas C.
Lë schema 'd figura 28 a l'é n'aplicassion dël cas B, e a l'é la configurassion che 'd sòlit a ven dovrà an

pràtica. Sensa andé ant l'ancreus dël fonsionament, che i vëddroma peui, i notoma che an sël pont A i trovoma
n'onda coma cola arpresentà an figura 26, ma da la part negativa. St'onda a l'ha na component che a l'é cola ùtil a
bassa frequensa, na component contìnua che a ven eliminà dal condensator C2 , e na cita component a
radiofrequensa, che 'd sòlit a dà pì nen fastidi, ma che a peul ancora esse eliminà, com i vëddroma a sò temp.

Métod dël sircuit diferensial
I vardoma ambelessì un métod ëd càlcol për ij sircuit con element nen linear, che as àplica an general e

nen mach ai sircuit con dìodo. A peul sostituì ij métod gràfich che i l'oma vist, basà an sij gràfich dle
caraterìstiche sperimentaj.

Sto métod as àplica bin cand, antorna a un pont ëd fonsionament caraterisà da na dàita tension e na
dàita corent an contìnua, a venta studié 'd variassion cite rispét ai valor che a caraterìso 'l pont. Ël métod a l'é nen
tant  ùtil  për  ël  dìodo,  ma  ambelessì  a  l'é  pì  fàcil  da  studié,  e  peui  as  peul  apliché  a  qualonque  element,  e  an
particolar a vàlvole pì complicà.

I vardoma antlora figura 30, andova i l'oma la caraterìstica d'un dìodo, e su sta caraterìstica i
consideroma un pont P0 caraterisà da na tension Va0 che a corispond a na corent I a0. I ciamoma sto pont "pont
a l'arpòs" e la tension Va0 a sarà la tension d'arpòs, mentre la corent I a0 a sarà la corent d'arpòs.
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Figura 30 - Definission ëd Ga
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I disegnoma la tangent t a la caraterìstica ant ël pont P0. La tangent trigonométrica dl'àngol  che costa
reta a form con l'ass Va dle assisse, a val coma la derivà dl'equassion dla caraterìstica ( I a an fonsion ëd Va) ant ël

pont P0. Contut che costa equassion a sia nen esplìcita, se i ciamoma G a sta derivà, i podoma scrive che :

0aa VVa

a
a Vd

IdG

e a l'é ciàir che se as pijo doi pont qualonque an sla reta tangent t, ch'a sio M e N, i l'avroma

a
aNaM

aNaM G
VV
II

ON
OMtan

Se adéss i suponoma che la tension as ëspòsta antorna al pont Va , ël pont P as ëspòsta antorna al pont
P0 an sla curva caraterìstica. Se i suponoma che sti spostament a sio cit, antlora i podoma supon-e che 'l pont as
ëspòsta  nen  an  sla  caraterìstica  ma  an  sla  reta  tangent.  An  figura  i  l'oma  mostrà  un  pont P che i podoma
confonde con ël pont P'. An costa manera i podoma scrive che :

a
a

a G
V
I

Con costa aprossimassion, la vàlvola a ségo la lèj d'Ohm e Ga a l'é donca la "condutansa diferensial
anòdica " ant ël pont ëd fonsionament Va,  e a corispond a la derivà dla corent rispét a la tension, fàita ant ël
pont ëd travaj Va0.  An  d'àutri  pont  la  tangent  a  peul  esse  diferenta.  A  l'é  antlora  imedià  la  definission  ëd

"resistensa diferensial anòdica " R a ant ël pont Va coma :

a
a

a R
I
V

Rispét  a  na  resistensa  normal,  che  a  manten  sò  valor  ëd  resistensa  (e  donca  'dcò  ëd  condutansa)
qualonque a sia sò pont ed travaj, na vàlvola a l'ha condutansa (e donca 'dcò resistensa) diferensial che a dipend
dal pont ëd travaj.

I voroma noté la diferensa fra la resistensa dla vàlvola a l'arpòs e la resistensa diferensial ant l'istéss
pont. I suponoma donca un sircuit coma col ëd figura 31, andova i l'oma an série na sors ëd tension contìnua, un
generator (con resistensa intera zero) d'un cit segnal alternà, e un dìodo con soa resistensa 'd càrich RC.
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Figura 31 - Condutansa diferensial anòdica  e sircuit diferensial
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I l'oma dovrà le caraterìstiche dël dìodo 6H6 ëd prima, suponend un sircuit con VCC  80V e  na
resistensa 'd càrich RC  2 k . An figura i l'oma trovà 'l pont ëd travaj a l'arpòs P0, che a corispond a na tension
Va0 19,4 V e a na corent Ia0 30,1 mA, suponend che la tension alternà e a sia zero.

As podrìa dì che la resistensa interna dla vàlvola, an coste condission, a l'é R i  19,4 / 30,1  644,5 .
Sòn però a  val  mach për  la  component  contìnua.  Se  as  ativa  la  tension e,  che i  suponoma cita  (coma a  podrìa
esse, pr'esempi  0,1 V), për coste variassion la resistensa butà da la vàlvola a l'é nen cola ch'i l'oma vist an corent
contìnua ma a l'é R a Va / I a  14,3 / 30,1  475 .

Donca 'l pont ëd fonsionament a l'é stabilì a Va0 19,4 V e I a0 30,1 mA, e dzora a sti valor as gionto
le variassion prodòte da la tension alternà, coma a peulo esse calcolà dal "sircuit diferensial " ëd figura, che  a l'é
vàlid mach për le component alternà, andova la R a a val 475 .

An sto sircuit diferensial a-i son mach j'element anteressà da la corent alternà. e le còse a van coma se
a-i fusso doi sircuit, dont ël prim për la component contìnua e lë scond për la component alternà. Na tension e
che a varia da 0,1 a 0,1 V, com i l'oma suponù, a pròvoca donca na corent alternà da i e / (R a  RC) fin-a

a i  e / (R a  RC), e sta corent as gionta a cola d'arpòs.
Se  i  vardoma  la  còsa  da  na  mira  matemàtica,  i  podoma  supon-e  che  la  caraterìstica  a  sia  na  dàita

fonsion : Ia  f(Va). I suponoma 'd butésse ant ël pont ëd travaj P0 (Va0, I a0 ), che a l'é an sla caraterìstica. Se i

consideroma 'd passé al pont P1 (Va1, I a1) dand un Va a nòstra assìssa, i l'avroma che I a1 = f(V a1 Va).
I provoma antlora a svilupé an série 'd Taylor la fonsion ant l'anviron dël pont P0. (vardé le "Nòte 'd

Matemàtica"), tnisend cont che ambelessì (x  x0) a l'é nòstr Va :
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I notoma che f (Va0) a l'é nòstr I a0, e che la derivà f ' (V a0) a l'é cola che i l'oma ciamà "condutansa

diferensial anòdica" Ga .  Se i ciamoma G'a, G"a e via fort le derivà sucessive i podoma scrive :

a
a

a
a
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GVII
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e portand Ia0 al prim member i l'oma aaaaa GVIII 01

I l'oma fàit che trascuré ij termo dle derivà superior, còsa che as peul fé se Va  a l'é cit, dal moment
che a l'é elevà a potense ch'a chërso, e se la curva a l'é pitòst davzin a na riga drita. A la fin an resta

a

a
aaaa V

I
GGVI ;

Potensa dissipà dal dìodo
I l'oma vist che 'l  dìodo a dìssipa potensa sot forma 'd calor a rason dj'eletron che a rivo an sla placa

con na dàita energìa cinética. I notoma che, second sto mecanism, tuta la potensa dissipà da la corent anòdica a
l'é dissipà an sla placa (ànod). Dal moment che la potensa dissipà as trasforma an calor, ël problema, për ëd gòss
dìodo, a peul esse col ëd porté via 'l calor da l'ànod. Dàit ël sòlit sircuit com an figura 32, la corent Ia  erogà dal
generator a tension VCC  a  passa  ant  la  resistensa RC e  ant  la  vàlvola.  La  reta  'd  càrich  a  përmëtt  ëd  trové  la
tension Va  e la tension VR  su vàlcola e càrich.

Se la potensa erogà a val PE  VCC  Ia,  i l'oma che la resistensa a dìssipa PR = Ia  VR. Dal moment

che VCC  Va  VR, a venta che la vàlvola a dìssipa Pa Va  Ia,  an manera che a sia PE  PR  Pa.
La surfassa retangolar comprèisa fra l'orìgin e 'l  pont ëd fonsionament a dà la potensaa dissipà ant la

vàlvola, dal moment che la base a l'é la tension e l'autëssa a l'é la corent(natural che sì i consideroma nen la
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potensa ciamà për anvisché 'l filament, che a l'é n'àutra còsa ma che, macassìa, a contribuiss bin a porté calor ant
la vàlvola).

Ma vardoma l'energìa cinética che a arsèivo j'eletron. I suponoma pr'esempi che a-i sio 20  V ëd
diferensa 'd potensial fra ànod e càtod, con na corent ëd 30 mA (pì ò manch coma ant la 6H6). Dal moment che
la cària dl'eletron, an Coulomb, a val 1,60217  10 19 C, ant un Coulomb a-i son 6,24513  1018 eletron e për fé 30
mA a-i van 1,873539  1017 eletron al second. Se la diferensa 'd potensial a l'é 'd 20 V, j'eletron, supost che a
parto con energia a zero da davzin al càtod, a rivo con n'energìa ëd 20 eV an sl' ànod (as trata dl'energìa potensial
ch'a l'avìo, che as trasforma ant l'energìa cinética che a l'han a l'ariv, e sòn për ël prinsìpi 'd conservassion
dl'energìa. Se i esprimoma costa energìa an Joule, i l'oma che 1 eV a val 1,60217  10 19 J, e donca ògni eletron a
l'avrà n'energìa cinética ëd 3,20434  10 18 J, costa energìa, moltiplicà për j'eletron che a rivo al second a dà ij Joule
al second,  e  donca  ij Watt,  che  a  son  dissipà.  Ël  càlcol  a  dà 3,20434  10 18 1,873539  1017 6,0034 10 1

60034 W.
I  notoma  che,  se  la  tension  a  fussa  pì  àuta,  as  produvrìo  'dcò  'd  ragg  X  ëd  frenament  e  d'àutre

radiassion, a l'ariv dj'eletron, e nen mach calor. I soma però ant un camp diferent.
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Figura 32 - Potensa dissipà ant un dìodo
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Pàgina lassà veuida apòsta
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DÌODO A GAS

I vardoma 'ncora doi tipo 'd dìodo, che a son nen vàire dovrà ant l'eletrònica doméstica, ma che anvece
a ven-o pì a taj ant l'eletrònica industrial. A son ij dìodo a gas a càtod càud e ij dìodo a gas a càtod frèid.

La figura 33 a arpòrta ij sìmboj për sti doi tipo 'd dìodo. Ant ël tipo a càtod càud a-i é 'dcò un filament
scaudator che a ven nen indicà an figura. D'àutre vàlvole a gas a saran peui magara viste dòp.

càtod càud càtod frèid

Dìodo a gas a càtod càud
Se ant l'àmola d'un dìodo a veuid a l'é bin difìcil për n'eletron antruché contra na molécola dël gas ch'a

resta (a l'ha un camin lìber médi 'n vàire desèn-e 'd méter), ant un dìodo a gas, andova a l'é stàit butà un pòch ëd
mercùri, l'ùrt da part ëd n'eletron contra n'àtom ëd mercuri, fàit evaporé dal filament anvisch, a dventa bin
probàbil, dal moment che 'l camion lìber médi as arduv a meno d'un milim. A son nen mach dovrà ij vapor ëd
mercuri, ma 'dcò d'àutri gas e mës-ce 'd gas a peulo andé bin, e ògni solussion a l'ha soe caraterìstiche particolar,
për d'usagi particolar.

Ël fonsionament as basa an sël fàit che cand la tension anòdica a supera un dàit valor (pitòst bass),
j'eletron che a viagio vers l'ànod a l'han energìa a basta për jonisé le molécole 'd mercuri (ò d'àutr gas), e sòn a
pròvoca na cita quantità d'eletron secondari che a contribuisso a la corent, e na nìvola 'd jon positiv che a van
vers ël càtod. Sti jon, che a son pesant e a viagio pì pian che j'eletron, avzinandse al càtod a creo na cària positiva
che  a  neutralisa  l'efét  dla  cària  spassial,  an  manera  che  j'eletron  emëttù  a  son  pì  nen  arbutà  vers  ël  càtod,  e
motobin ampréssa la corent a riva al livél ëd saturassion. A sto efét as gionta, an particolar cand la tension a peul
monté 'd pì, che ij jon ëd mercuri a peulo produve n'emission secondària dal càtod. Sòn a peul aumenté 'ncora la
corent, ma a peul ëdcò ruviné 'l càtod midem.

An consegoensa 'd sòn, ant la caraterìstica dël dìodo a gas , a tension pitòst bassa (15  20 V), cand a
comensa la jonisassion dël mercuri, la corent a monta ampréssa, rivand bin prest a na corent vers la saturassion.
La corent, però a peul continué a chërse për l'emission secondària che a chërs, ma che però, com i l'oma dit, a
ruvin-a 'l càtod.

La figura 34 a mostra 'l paragon fra la caraterìstica d'un dìodo a veuid e un dìodo a vapor ëd mercuri. I
l'oma 'dcò disegnà doe rete 'd càrich, che a mostro 'dcò còs a suced cand a-i é na variassion d'assurbiment.

As peul sùbit noté che an sla vàlvola a-i é un sàut ëd tension motobin pì cit për ël dìodo a gas che për
col a veuid. Sòn a fà an manera che la potensa dissipà ant la vàlvola a sia bin pì cita.

Se an 's un dìodo a gas a-i é na variassion dël càrich, na gròssa variassion ëd corent a corispond a na bin
cita variassion dla tension, motobin pì cita 'd cola che a-i sarìa an s'un dìodo a veuid. An efét la tension ëd seurtìa
a l'é quasi indipendenta da la corent fornìa.

A l'é ciàir che se, a parità 'd corent che a passa ant ël dìodo, la tension fra ànod e càtod a l'é pì bassa, la
potensa dissipà a sarà 'dcò pì bassa an proporsion.

Un dìodo a gas, an compens, a sopòrta nen fòrte tension inverse, che a peulo inesché la jonisassion dij
vapor, con la relativa scària che a farìa dventé la vàlvola na sòrt ëd sors luminosa (e, ciàir, a fonsionerìa pì nen).
Con stì dìodo, cand a son dovrà an ardrissator ëd potensa, a venta dovré quàich atension coma pr'esempi a venta
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visché ij càtodo prima 'd dé la tension anòdica, an manera che cand a ven ciamà corent a-i sia già na pression ëd
vapor a basta ant la vàlvola.

a veuid

a gas

Va

Ia

R2

R1

V2 V1

I2

I1

Figura 33 - Confront fra dìodo a gas e dìodo a veuid

Alimentator con dìodo a gas
Ste vàlvole a peulo esse dovrà an ardrissador ëd potensa, magara alimentà da un sistema trifàse. Mersì

al sàut ëd tension pì bass an sla vàlvola, për corent fòrte ij dìodo a gas a conven-o rispét a coj a veuid, Për nen
che  as  produvo  pich  ëd  corent  che  a  peulo  danegé  la  vàlvola,  sovens  ël  fìltro  a  l'é  fàit  con  intrada  indutiva.  I
foma, an figura 34, në schéma d'un ëd costi ardrissator (sensa fìltro dë spianament).
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Figura 34 - Ardrissament d'un sistema trifàse

Ògni vàlvola a và an condussion për un pòch ëd pì che un ters ëd perìod. I notoma, an efét, che a-i é
un cit temp fra t 1 e t 2 , andova tant la vàlvola 1 coma la vàlvola 2 a son an condussion, e a-i son nen interussion,
Con la surfassa giàuna i l'oma indicà ël sàut ëd tension an sël dìodo 1 cand a l'é an condussion (i l'oma esagerà
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për rason gràfiche, ma sto sàut a l'é motobin cit, com i l'oma vist). Con la surfassa celést i l'oma indicà la tension
inversa, sempe an sël dìodo 1, e con la flecia ël valor màssim ëd costa tension.

Na  manera  'd  dovré  un  dìodo  a  gas  ëd  bassa  potensa  a  l'é  col  ëd  pijelo  coma  arferiment  për
n'alimentator stabilisà. Për sòn però a van méj ij diodo a gas a càtod frèid, ch'i vardoma sì dapréss.

Dìodo a gas a càtod frèid
Ant l'àmola  a-i  son mach ij  doi  elétrod,  ànod e  càtod,  sensa d'element  che a  scàodo,  mentre  ànod e

càtod a l'han na soa geometrìa particolar. A-i son vàlvole dë sto tipo për diferente aplicassion, ma sì i vardoma an
particolar l'aplicassion ant j'alimentator stabilisà (i arcordoma che 'dcò un tubo Geiger-Muller a peul esse
considerà  un-a  'd  coste  vàlvole  a  gas).  I  comensoma  a  vardé  com  a  càpita  la  condussion  ant  un  gas  a  bassa
pression. As trata 'd sòlit d'un gas inert, sovens neon e àrgo a pression ëd un ò pòchi milim ëd mercuri.

Condussion ant un gas
I consideroma n'àmola che a conten-a gas a bassa pression, e doi elétrodo, dont un a potensial bass,

che i disoma càtod, e l'àutr a potensial àut, che i disoma ànod. Fra ij doi elétrodo as ëstabiliss un càmp elétrich,
che për ël moment i podoma consideré un càmp pian e uniform.

Se ant ël gas a-i fusso gnun-e molécole jonisà, ël gas midem a sarìa un bon isolant. A-i é però sempe
quàich molécola che a arsèiv da fòra d'energìa a basta për jonisésse, e sòn mersì, pr'esempi, ai ragg còsmich, a la
radio-atività natural, e an general a tuti ij foton ëd difrente energìa che a viagio për lë spassi, e quàich partìcola,
che a rivo a intré ant l'àmola. A-i é donca un fond ëd jonisassion natural, che macassìa a l'é motobin cit.

Ël camp elétrich fra ij doi elétrodo a dipend da soa distansa e da la diferensa 'd potensial aplicà. Cand
as forma na cobia jon-eletron, ël camp a agiss an sj'eletron tirandje vers l'ànod e an sij jon positiv tirandje vers ël
càtod.  I  arportoma an figura  35 un gràfich aprossimativ  dla  relassion fra  coent  e  tension ant  na vàlvola  dë sto
tipo  (i  notoma  che  sì  la  corent  a  l'é  an  sle  assìsse  e  la  tension  an  sle  ordinà.   La  scala  dle  corent  a  l'é  pì  che
logarìtmica për  arpresenté  la  part  bassa,  che dësnò a  sparirìa.  A l'é  ciàir  che la  curva eferìva  a  dipend da vàire
paràmeter (dimension e forma, pression e tipo 'd gas, e via fòrt).
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Figura 35 - Dipendensa dla tension da la corent për un dìodo a gas a càtod frèid

Fin-a a cand ël càmp a l'é bass, a-i é na dàita probabilità che na part dij jon che a son formàsse a treuvo
d'eletron lìber, ëdcò lor formàsse a l'istéssa manera, con n'energìa bassa a basta da podèj esse caturà. An sto cas la
cobia  eletron-jon  a  torna  a  dventé  na  molécola  nèutra.  La  probabilità  d'arcombinassion,  com  a  l'é  ciàir,  a
diminuiss con l'energìa dle partìcole, e donca con ël camp elétrich. Aumentand ancora la tension, a na dàita mira
tute le cobie che as formo a rivo ai rispetiv elétrodo. Ma i soma 'ncora a corent motobin basse.

Con  tension  pì  àuta,  për  un  dàit  interval  la  corent  a  chërs  nen  përchè,  macassìa,  tute  le  cobie  jon-
eletron a son cheuìje da j'elétrodo. La corent ch'i l'oma dëscrivù fin-a sì a l'é arpresentà dai tràit AB e BC.
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A sta mira, però, 'l camp a comensa a esse àut a basta da dé a jeletron l'energìa che a serv për produve a
soa vira 'd cobie jon-eletron  antrucand contra le molécole 'd gas.  Ij jon positiv, ëd sòlit, viagiand pì pian, a rivo
nen a produve jonisassion ant ël gas. An costa manera la corent a torna a chërse con la tension, e i l'oma 'l tràit
BC. A sta mira as inésca un process che a pòrta la corent a chërse ampréssa sensa che la tension a aumenta an
manera  significativa,  e  sòn  cand  ij  jon  che  a  rivo  an  sël  càtod  a  comenso  a  provoché  emission  secondària
d'eletron, e i soma ant ël tràit DE. L'àument ëd corent che a càpita fra E e F a pòrta a na diminussion ëd tension,
përchè an efét la resistensa interna dël tubo a diminuiss, mentre cola esterna (alimentator e càrich) a l'é fissa. A
comensa ambelessì la region dla lumunessensa normal. A parte da D e fin-a a F, jë stat a son pitòst instàbij, e as
finiss  sùbit  ant  la  region  da  F  a  G,  che  a  l'é  la  region  sfrutà  da  le  valvole  che  a  fan  da  arferiment  për  la
stabilisassion.  La  tension  che  a  corispond  ai  pont  D,  E  a  l'é  indicà  con Vi  an  figura  e  a  l'é  dita  "tension
d'inésch".

La region dla luminessensa normal a l'é caraterisà da n'àrea antorna al càtod andova j'àtom ecità dël gas
a emëtto sta lus, e man man che la corent a chërs sta surfassa as ëslarga, arduvend la resistensa interna, e sòn a
manten la tension bele che costanta. A l'é ciàir che a venta che da fòra a-i sia na resistensa che a përmëtta a la
tension ëd calé an sla vàlvola , che dësnò a và a ruvinésse. La tension bele che costanta che a caraterìsa costa
region a l'é indicà an fogura con Vt e a l'é ciamà "tension ëd travaj ".

Cand la surfassa dël càtod a l'é tuta antornìà da la luminessensa, i soma ant ël pont G, la tension a torna
a aumenté con la corent fin-a al pont H (zòna 'd luminessensa anormal). Dal pont H anans a comensa a
produvse l'arch a valanca fra ij doi elétrodo, e la tension a cala decisa, mentre la corent a peul rivé bin àuta. A sta
mira 'l bombardament ëd jon an sël càrod a lo scàoda a la mira 'd produve emission termoeletrònica.

I  l'oma dit  che sì  is  ocupoma 'd  vàlvole  che a  servo da arferiment  për  la  stabilisassion dla  tension,  e
donca vàlvole che a travajo ant ël tràit da F a G ëd nòstra curva.

La zòna 'd luminessensa normal
Finché la tension a l'é bassa e la corent a l'é motobin cita, as peul consideré che a-i sio nen càrie a basta

për përturbé 'l  càmp fra ij  doi elétrodo, camp che a corispond a col dàit da la geometrìa ëd costi.  Cand però la
corent a comensa a esse pì àuta, intrand ant la zòna 'd luminessensa normal, a comensa a essie un nùmer gròss ëd
càrie  che as  ëspòsto,  e  an particolar  ij  jon positiv  a  van a  formé na véra  cària  spassial  vers  ël  càtod,  andova as
forma la luminosità. An figura 36 i l'oma indicà l'andura dël potensial ant lë spassi fra ànod e càtod.

A l'é  coma se  l'ànod as  ëspostèissa  davzin al  càtod,  sto sàut  ëd tension a  l'é  dit  "sàut  catòdich ",  e  a
corispond  an  pràtica  a  la  diferensa  'd  potensial  fra  ij  doi  elétrodo.  A  peul  sucede  che  a-i  sia  'dcò  un  cit  sàut
anòdich (cand la distansa a l'é gròssa e la tension àuta), e antlora as forma luminessensa 'dcò davzin a l'ànod.

distansa

V

Vk

Va

càtod ànod

Figura 36 - Potensial ant un dìodo a càtod frèid (condission ëd liminessensa normal)

La geometrìa dj'elétrodo a peul esse fàita an manera ëd përmëtte a la zòna luminosa dë slarghésse con
l'aument  dla  corent  an  manera  ordinà.  Ël  càtod,  ëd  sòlit,  a  l'é  pì  gròss  che  l'ànod,  con  na  bela  surfassa  dont
j'element a son a distansa diferenta da l'ànod, an manera che la luminosità as inesca ant un pont e as ëslarga con
l'aument dla corent. Macassìa a-i son vàire solussion, ëdcò con disposission simétriche dj'elétrodo. Se i arportoma
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ant na scala linear la lìnia che a dà la corispondensa fra tension e corent dë sto dìodo, për la part che an anteréssa,
i l'oma la curva 'd figura 37.

Vinésch

Vtravaj

Imin Imax

V

I

Figura 37 - Dipendensa tension-corent

Cand  la  tension  a  riva  a  la  tension  d'inésch,  la  resistensa  dël  tubo  a  cala  ampréssa  e  la  tension  as
ëstabilisa a la tension ëd travaj. I notoma che ij valor dle diferente tension an geugh a finìsso për esse stabilìe pì
che tut da la composission e pression dël gas dovrà.

Për vëdde méj lòn ch'a càpita, i suponoma 'l sircuit ëd figura 38,

Stabilisassion ëd tension
An figura 38 i arportoma 'l  sircuit ëd base (mìnim) che a deuvra sto dìodo coma stabilisator. As peul

noté che, an sto sircuit motobin semplificà,  la tension a ven stabilisà al valor fiss dla tension ëd travaj dël dìodo,
che a l'é cola ëd lumunessensa normal.

Ra

Rc

Ic

Iv

VuVi

It A

Figura 38 - Sempi stabilisator

I  consideroma,  giusta  a  tìtol  d'esempi,  un dìodo a  gas  dël  tipo OA2 ,  che a  l'ha  na tension ëd travaj
nominal ëd 150 V, con na variabilità da na vàlvola a l'àutra che a peul esse da 144 V a 164 V. La tension d'inésch
a l'é da 180 V a 225 V an fonsion dl'iluminassion dla vàlvola midema (la lus a favoriss l'inésch, përchè a aumenta
un pòch la jonisassion natural che a fà parte tut ël procéss ëd condussion ant ël gas). La corent, ant ël camp ëd
tension costanta a và da 5 a 30 mA.

Resistensa diferensial
I l'oma che la tension total Vi  a sarà dàita da la tension Vu an sël càrich R c, pì ël sàut ëd tension an sla

resistensa R a. Se I t  a l'é la corent total i l'oma che atui RIVV , e donca atiu RIVV .
Giusta për dé n'idèja, ant j'aplicassion normaj, Vi a peul esse 'd sòlit fra na vira e mesa e tre vire Vu. I

comensoma a supon-e che, se a-i son variassion ëd Vi, la tensiou Vu  a resta an pràtica costanta, e donca a venta
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che a-i sia na variassion dël sàut ëd tension an sla resistensa R a . Donca la corent total I t a càmbia, e a càmbia
'dcò la corent I v ant la vàlvola, an manera che I c a resta costanta. A l'istéssa manera, se la resistensa 'd càrich R c a
càmbia, a venta che a càmbia la relativa corent I c  për che la tension Vu a resta costanta, e donca a càmbia 'dcò la
corent I v che a  passa  ant  la  vàlvola.  A venta  macassìa  che la  corent  ant  la  vàlvola  as  manten-a  ant  ij  lìmit  dël
fonsionament ant ël tràit orisontal dla caraterìstica.

Na vàlvola stabilisatriss ideal a dovrìa nen avèj variassion dla tension ëd seurtìa, nì për variassion dla
tension d'intrada, nì për variassion dël càrich, nì për variassion ëd temperatura, nì për anvejament, e via fòrt. An
realità coste variassion, magara mach bin cite, a-i son tute.

As definiss na resistensa diferensial interna R d  dla vàlvola ël rapòrt fra na variassion ëd tension Vu 'd
seurtìa e na corispondenta variassion dla corent I v  ant la vàlvola:

v

u
d I

V
R

Coma prima aprossimassion sta resistensa a l'é pijà coma costant, contut che a peussa esse fonsion dla
corent.. Sò valor tìpich a van da 100   a 500 . As parla 'd "regolassion" ëd na vàlvola coma 'd la variassion dla
tension ëd seurtìa cand la corent a passa dal mìnim al màssim dël camp ùtil.

Fator dë stabilisassion
Sto fator S as arferiss al sircuit, e nen mach a la vàlvola, e a dà 'l  rapòrt fra na variassion dla tension

d'intrada e la corispondenta variassion dla tension ëd seurtìa. Donca coma :
u

i
V
V

S .

Se i suponoma che la resistensa diferensial R d  a sia costanta ant ël càmp ùtil dle corent, antlora as peul
calcolé sto fator con le considerassion sì sota (is arferima sempe a figura 38) :
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Se i suponoma che dc RR  i podoma scrive che 1
d

a
R
R

S  e peui ancora che da RR , antlora

i podoma scrive
d

a
R
R

S

Con ij valor normaj për ij component, i l'oma che sto fator a và da quàich desen-a a quàich senten-a. A
venta  dì  che  se  le  variassion  a  son  dàite  da  na  tension  alternà,  ò  macassìa  a  variassion  a  frequensa  àuta,  la
resistensa R d  a chërs, përchè a-i và un pòch ëd temp për modifiché la cària spassial ant la vàlvola.

Se i scrivoma che
t

ui
a I

VV
R  i l'oma për S le espression

dt

ui
a

dt

ui
a RI

VV
R

RI
VV

R opura1 ,

che a diso che la stabilisassion a l'é tant pì bon-a quant pì bassa a l'é la corent an geugh.

Inésch
La vàlvola a comensa a fonsioné dòp che la tension fra j'elétrodo a l'é rivà al valor d'inésch Vf , che a

l'é tìpich ëd com a l'é fàita la vàlvola  Cand as àplica la tension d'intrada Vi, la tension an sël pont A 'd figura, che
a l'é la tension Vu, a l'é determinà dal partitor fàit da R a e R c (i suponoma che fin-a a l'inésch as peussa trascuré
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la corent ant la vàlvola). La tension Vu  an  sla  vàlvola  a  sarà  donca  dàita  da i
ca

c
u V

RR
R

V . Donca la

condission për l'inésch a sarà : i
ca

c
f V

RR
R

V

Se i consideroma che le resistense a l'han na dàita toleransa, che 'l càrich a peul esse nen costant e che
'dcò la tension d'intrada a l'ha soa toleransa, la condission sì dzora a peul esse scrivùa:

(min)
(min)(max)

(min)
i

ca

c
f V

RR
R

V

che se i voroma scrive coma fòrmula për la resistensa R a a dventa (i pijoma për bon ël segn ) :

(min)
(min)

(max) 1 c
f

i
a R

V
V

R

La limitassion che costa  relassion a  ciama a  l'é  pitòst  pesanta,  e  a-i  son ëd técniche,  cand a  serv,  për
sbassé la tension Vf d'inésch. Na manera a l'é cola 'd buté ant la vàlvola n'elètrodo an pì, che a serva giusta për
l'inésch a tension pì bassa, sensa cambié j'àutre caraterìstiche. ma për adéss i introma nen an costa costion.

Lìmit ëd corent
I l'oma trovà 'l valor màssim che a peul avèj la resistensa R a, ma 'd sicur nen tuti ij valor pì bass a van

bin. An efét a-i son d'àutre limitassion butà dai valor ëd corent che a corispondo al càmp ëd travaj dla vàlvola.
I podoma pijé coma corent mìnima I v (min) cola che a dà un sicur ëstat ëd jonisassion, e coma corent

màssima I v (max)  la  pì  àuta  che  a  l'é  ant  la  part  pì  ò  manch  orisontal  dla  caraterìstica  (an  manera  che  la
stabilisassion a sia efetìva). Da 's për chila la vàlvola a podrìa magara soporté corent pì àute, ma nat un ëstat con
tension pì nen costanta.

I podoma scrive che : uicvata VVIIRIR  e da dì i arcavoma che :

cv

ui
a II

VV
R

I pijoma për bon che Vu a sia cola stabilìa da la vàlvola, sensa toleranse, e i podoma scrive, antlora, che

(max)(min)

(min)
(max)

cv

ui
a II

VV
R

vis-a-dì che cand la tension d'intrada a l'é la pì bassa e la corent ant ël càrich a l'é la pì àuta, a venta che a-i sia
'ncora an sël dìodo, la corent mìmima për manten-e l'inésch.  A sto lìmit as gionta col ch'i l'oma vist prima, e a
venta vëdde col che a preval. A l'istéssa manera a venta che a sia :

(min)(max)

(max)
(min)

cv

ui
a II

VV
R

vis-a-dì  che cand la  tension d'intrada a  l'é  al  màssim e la  corent  an sël  càrich a  l'é  al  mìnim,  a  venta  che ant  la
vàlvola a passa nen pì che la corent màssima.

Se, com i vëddroma peui, sta vàlvola a l'é inserìa an sircuit che a deuvro vàlvole termojòniche, a peul
capité che cand as visca l'aparéchio, e për un pòch ëd temp mentre le vàlvole as ëscàodo, a-i sia nen corent ëd
càrich e che donca an sla vàlvola a-i sia na tension bin pì àuta 'd cola dël fonsionament. An base a com a l'é fàita
la vàlvola a peul essie un perìod ëd temp andova la corent a peul esse pì gròssa, e sòn a l'é indicà dal costrutor.
Macassìa a-i é un lìmit  da nen superé, che i disoma I0. Ant'ògni manera a venta ch'a sia :

(min)

(max)
0

a

ui

R
VV

I
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Ant ël cas dla vàlvola ch'i l'oma pijà com esempi, con Vu a 150 V, se i suponoma che nòstra Rc (min) a
sia 1,5 k , e Vi (min) a sia 280 V, për rivé a l'inésch Vf = 225 V a venta che la resistensa R a (max) a sia

3661 (min)
(min)

(max) c
f

i
a R

V
V

R

se però la tension d'inésch a l'é al lìmit inferior Vf = 180 V, antlora R a (max) a dventa 833 .. I vardoma antlora se
sto valor a l'é compatìbil con ij lìmit ëd corent. I l'oma suponù na Rc (min) ëd 1,5 k  e donca na corent I c (max) ëd
100 mA. I suponoma che la resistensa Rc (max) a sia ëd 2,5 k   e donca na corent I c (min) ëd 60 mA. Ij lìmit ant
la vàlvola a son I v (max) ëd 30 mA e I v (min) ëd 5 mA. As peul già vëdde che la variabilità ant ël càrich a l'é pì gròssa
'd cola possìbil ant la vàlvola.

I suponoma antlora 'd limité la variabilità dël càrich fra 1,5 e 2 k , e donca la corent fra ij valor I c (max)

che a resta ëd 100 mA e I c (min) che a dventa ëd 75 mA. Ëdcò an sto cas i podoma sospeté che i soma 'ncor nen a
pòst, an particolar se i voroma supon-e na possìbil variabilità dla tension an intrada, che magara da 280 a peul
passé a 300 V.

Se i scrivoma le condission che a dan ij lìmit mìnim e màssim për R a i l'oma:
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(max)
(min)

(max)(min)

(min)
(max)

e da sì as peul sùbit vëdde che ij lìmit a peulo nen esse rispetà, dal moment che l'inésch a ciama na resistensa
bassa, motobin pì bassa dla mìnima për la limitassion ëd corent. An efét ij valor bass dla corent ant la vàlvola a
fan pensé a 'n usagi con corent pì basse 'd cole che i l'oma anmaginà ambelessì, e donca con resistense 'd càrich
bin pì gròsse.

Për intré ant ël camp d'usagi 'd costa vàlvola i suponoma antlora che 'l càrich R c a sia da 10 a 15 k  e
che la tension d'intrada a sia da 280 a 300 V. La corent I c (max) a val antlora 15 mA  mentre la corent I c (min) a val
10 mA. An coste condission i l'oma (i suponoma, dàite le condission ëd travaj, 'd podèj consideré Vf 200 V).
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I l'oma vist che na regolassion an costa manera a l'é possìbil an lìmit pitòst ëstrèit (a l'é ciàir che a-i son
vàlvole che a përmëtto un càmp d'usagi pì gròss), ma se ste vàlvole a son dovrà, pr'esempi, ant në stabilisator ëd
tension a vàlvole, a përmëtto motobin ëd pì. Sì i arportoma, an figura 39,  në schema 'd prinsìpi ëd n'alimentator
stabilisà dont i doma 'l prinsìpi 'd fonsionament, ma i armandoma l'anàlisi a dòp ch'i l'avroma vist le vàlvole
amplificatriss.

300V

300V
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V1 V2

V3

V4
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C1 C2

C3

+

R1

+

R2

R3 R4
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RV + Vcc

Figura 39 - Alimentator stabilisà con dìodo a gas a càtod frèid
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An figura la vàlvola V1 a l'é la sòlita ardrissatriss a doe mesonde, e an sël condensator C2 as treuva la
tension  ardrissà.  Sensa  andé  ant  ël  càlcol  ëd  tension,  corent,  e  valor  dij  component,  disoma  che  La  tension
contìnoa a l'é portà a la vàlvola V2 che a l'é colegà coma "inseguitor catòdich ", che an pràtica a pòrta an sël
càtod la tension che a-i é an sla grìja. Costa a l'é bastansa davzin a la tension anòdica, ma a peul esse varià da la
vàlvola V3. che a fonsion-a da amplificator, e a fà passé pì ò manch corent an fonsion dla tension che a l'ha
aplicà fra grija e càtod. Se la corent ant la vàlvola V3 a chërs, a cala la tension an sl'ànod e donca a cala la tension
che la vàlvola V2 a buta an seurtìa, al contràri se la corent ant la vàlvola V3 a diminuìss.

A l'é donca la tension fra grija e càtod dla vàlvola V3 che a génera la regolassion. Sì a intra an geugh ël
dìodo a gas, che a fissa 'l càtod ëd la vàlvola V3 a soa tension ëd travaj. Ant ël dìodo, oltra a la corent che a riva
da la resistensa R3 e che a garantiss l'inésch, a passa 'dcò la corent che a riva da la vàlvola V3. La tension an grìja
a l'é anlià a la tension ëd seurtìa travers ël partitor R5, Rv, R6. Se la seurtìa as àussa, la tension an grija as àussa, e
antlora  a  cala  la  tension an sl'ànod dla  V3,  e  donca 'dcò an grija  dla  V2 e  donca la  variassion dla  seurtìa  a  ven
"arciamà 'ndarera".

Travers ël condensator C3 a son portà a V3 le variassion velòce e impulsive, che a ven-o contrastà 'dcò
lor (natural, ant ël camp dij temp ëd rispòsta dle vàlvole).

Dìodo con elétrodo d'inésch
I acenoma a sta solussion dël problema dla dificoltà d'inésch, che a peul ciamé na resistensa tròp cita,

che peui a lìmita 'l  camp d'aplicassion (opura a-j intra gnanca, com i l'oma vist prima). As trata d'un dìodo con
n'elétrodo d'inésch, ciamà 'dcò "ànod ëd contròl ", che a peul esse colegà ant la vàlvola midema, e antlora as trata
giusta  ëd na vàlvola  con na cita  diferensa fra  tension d'inésch e  tension ëd travaj,  opura a  peul  esse  n'elétrodo
separà, con sò colegament fòra dla vàlvola. La sconda solussion a l'ha d'aplicassion pì flessìbij. Pensand a costa
solussion, i podoma dé, an figura 40, 'l sìmbol për sto tipo 'd vàlvola.

càtod

ànod

ànod ëd
contròl

sàut prinsipal

sàut ëd contròl

Figura 40 - Dìodo a gas conànod ëd contròl

Fra l'ànod e  'l  càtod as  dis  che a-i  é  'l  sàut  prinsipal,  che a  l'ha  le  caraterìstiche ch'i  l'oma vist  prima,
donca con na tension d'inésch pitòst àuta rispét a la tension ëd travaj.

L'ànod ëd contròl a l'é bin pì cit e bin pì davzin al càtod, an manera d'avèj na tension d'inésch mach un
pòch pì àuta dla tension ëd travaj dl'ànod prinsipal, e na tension ëd travaj che a sarà 'dcò un pòch pì bassa 'd cola
dël sàut prinsipal, ma caraterisà da na corent motobin bassa. St'ànod, con ël càtod a fà 'l sàut ëd contròl.

Se  an  sël  sàut  prinsipal  a-i  é  na  tension  giusta  un  pòch  pì  àuta  'd  cola  'd  travaj,  ma  pì  bassa  'd  cola
d'inésch,  e  la  vàlvola  a  l'é  nen  an  condussion,  la  vàòlvola  a  resta  dëstissa.  Se  an  sl'ànod  ëd  contròl,  an  coste
condission,  as  buta  na  tension  superior  a  cola  d'inésch  dël  contròl,  antlora  a  comensa  na  jonisassion  an  sla
surfassa (sempe cita) dël càtod davzin a l'ànod ëd contròl, e a passa na cita corent su sto sàut. Ma la jonisassion as
ëslarga sùbit a tut ël càtod e an sël sàut prinsipal as ëstabiliss la pien-a condussion.

Gavand la tension a l'ànod ëd contròl la scaria an sl'ànod prinsipal a contìnua, sostnùa da la tension ëd
travaj che a l'é stabilìsse. I l'oma vist che costa  a l'é un pòch pì bassa dla tension che a-i era prima dl'inésch, e
donca la resistensa an série a assòrb la diferensa. Na vira che l'inésch a l'é stàje, për distissé la vàlvola a venta gavé
la tension an sl'ànod prinsipal, ò macassìa portéla sota la tension ëd travaj për un temp longh a basta, che a ven
dit "temp ëd dejonisassion".

Cand l'ànod ëd contròl a passa dzora a tension d'inésch, a ciama na dàita corent për anvisché la scària
prinsipal,  corent  che  a  dipend  da  la  tension  an  sl'ànod  prinsipal.  A  l'é  ciàir  che  se  sta  tension  a  fussa  a  livél
dl'inésch  a-i  sarìa  nen  da  manca  'd  costa  corent,  mentre  che  se  a  fussa  sota  'l  livél  ëd  travaj  gnun-a  corent  a
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bastrìa. Sta corent, ciamà corent ëd trasferiment, a l'é sempe motobin cita për ij valor ëd tension dovrà, e a l'é
ant l'órdin dij microampère.

Lòn ch'a semplìfica motobin rispét al dìodo sensa contròl a l'é che adéss la resistensa an série a venta pì
nen che a ten-a cont ëd na tension d'inésch àuta. A-i son vàire aplicassion ëd coste vàlvole, che magara i
vëddroma peui.

Sì i voroma 'ncora dé le caraterìstiche d'un-a ëd coste vàlvole, la 313C, e arciamé l'atension an sij temp
ëd ritard che a peul esse che venta conòsse për quàich aplicassion.

Tension d'inésch ant ël sàut ëd contròl   70 V
Tension ëd travaj ant ël sàut ëd contròl   60 V
Tension d'inésch ant ël sàut peinsipal 175 V
Tension ëd travaj ant ël sàut prinsipal   75 V
Corent ëd trasferiment a 130 V     5 A (max)
Temp ëd dejonisassion saut prinsipal   10 ms
Temp ëd dejonisassion saut ëd contròl     3 ms
Màaaima corent istantania (càtod)   30 mA
Massima corent val. eficent (càtod)   10 mA
Màssima corent inversa istantània     5 mA

I l'oma dit che a-i é na màssima corent inversa, e sòn a dis che a peul essie na corent che a passa an
sans  contràri.  An  efét,  coma  prinsìpi,  ij  doi  elétrodo  a  son  echivalent,  e  donca  la  vàlvola  a  podrìa  fonsioné  al
contrari, an manera simétrica. Ma le dimension dj'elértodo e 'l fàit che 'l càtod a sia tratà an manera d'avèj un bass
potensial  d'estrassion  a  fà  an  manera  che  la  vàlvola  a  sia  nen  simétrica,  contut  che  a-i  sia  la  possibilità  ëd  na
condussion inversa, che a venta nen che sùpera dàit lìmit.

I notoma che an costa vàlvola l'inésch an sl'ànod ëd contròl a l'é a tension pì bassa dla tension ëd travaj
dël sàut prinsipal.


