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Part sinch - Vàlvole termojòniche - Trìodo
I  parloma  prima  dël  trìodo  a  veuid,  ëd  coma  a  son  arlevà  soe  caraterìstiche  anòdiche  ,  mùtue  e  'd  contròl.  I
vardoma la solussion gràfica dij sircuit che a dòvro ij trìodo, con ël metod dla reta 'd càrich an sle caraterìstiche
anòdiche. Peui i vëddoma ij paràmeter diferensiaj e la manera dël sircuit diferensial për arzòlve ij probléma. I
doma peui na giustificassion analìtica  dij métod dovrà. I passoma peui a studié 'l trìodo a gas, soe caraterìstiche e
un pàira 'd soe aplicassion.
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TRÌODO A VEUID

Se ant un dìodo as gionta, fra càrod e ànod, la grija as oten un trìodo. La grija a l'é fàita da na spiral ëd
fil condutor, butà antorna al càtod e a na dàita distansa. Fra na spira e l'autra a resta un bél spassi veud. Ant la
vàlvola a-i é sempe un fluss d'eletron emëttù dal càtod che a van a l'ànod, tirà dal potensial positiv ëd cost, ma a
l'é ciàir che sto fluss a peul esse influensà dal potensial che as buta an sla grìja. Sta grìja a ven donca ciamà "grija
'd contròl ". An figura 1  i l'oma arpresentà na session d'un ipotétich trìodo e ël sìmbol ch'a lo arpresenta.

ànod

càtod

filament

grija

ànod

càtod

filament

grija

àmola

sòco

Figura 1 - Trìodo a veuid

La grija as treuva ant ël pòst andova as forma la cària spassial. Se 'l trìodo a l'é lontan da la saturassion,
ël  contròl  dël  potensial  an  sto  pont  a  contròla  motobin  bin  la  corent  che  a  traversa  la  vàlvola,  e  sòn  cand  ël
potensial dla gìja a l'é pì bass ëd col dël càtod.

Le caraterìstiche 'd costa vàlvola a dipendo da soa geometrìa, da la temperatura dël càtod e soa natura,
da le tension, e via fòrt. Ogni tipo a l'é caraterisà da soe caraterìstiche. I comensoma a vëdde com a peulo esse
arlevà le caraterìstiche stàtiche, e a parte da coste i vëddroma peui le caraterìstiche dinàmiche dël trìodo, parèj
com i  l'oma dësgià  fàit  con ël  dìodo.  I  vardoma com a son fàite  e  peui  com a peulo esse  dovrà për  calcolé  'd
sircuit che a deuvro 'l trìodo.

An figura 2 i portoma un sircuit për arlevé le caratetìstiche dël trìodo. I suponoma, për adéss,   n'usagi
con tension ëd grìja nen positiva.
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Figura 2 - Sircuit për arlevé le caraterìstiche dël trìodo
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Për ògni tension Vg  ëd gìja, a ògni valor dla tension anòdica Va  a corispond na corent anòdica Ia.
An figura l'alimentassion a l'é arpresentà da doe baterìe, ma a l'é ciàir che costa a l'é n'arpresentassion simbòlica,
vist che për la tension anòdica as riva , për normaj trìodo dovrà ant le ràdio, fin-a antorna ai 300 V mentre d'àutri
trìodo a l'han tension pì àute. An grìja a peulo serve tension antorna a fin-a -30 V, e donca, an general, as deuvro
d'alimentator stabilisà. A l'é ciàir che a-i và 'dcò la tension (ëd sòlit alternà a 6,3 V) për visché ij filament.

Jë strument a arlévo tension e corent contìnue. Ampostà con ij potensiòmetro le tension an grìja e an
sl'ànod, as lés la corispondenta corent anòdica.

Caraterìstiche anòdiche
An figura 3 i arportoma le caraterìstiche anòdiche dël trìodo 6C5, che a peul esse dovrà coma rivelator

(con d'àutri mecanism rispét a coj ch'i l'oma vist prima), ò coma amplificator an clàsse A (i vëddroma peui còs a
l'é) a bassa frequensa.

Fàit  ij  colegament  indicà  an figura  (comprèis  ël  filament  nen indicà),  as  part  con na dàita  tension ëd
grìja. Pr'esempi as part con an grìja 0V (controlà dal vòltmeter an sla grìja) con sto valor as dan l'in dòp l'àutr
diferent valor ëd tension anòdica, coma pr'esempi 0V, 10 V,  20 V,  30 V,  e  via  fòrt  anans arlevand,  për  ògni
valor  ëd  tension  (controlà  con  ël  vòltmeter  an  sl'ànod),  la  corent  che  a  passa  ant  la  vàlvola  (con  ël
miliamperòmeter an série). Ògni pont arlevà parèj a ven arportà an sël gràfich. Peui as càmbia la tension ëd grìja,
pr'esempi a 2  V e  as  arleva  n'àutra  caraterìstica,  e  anans  parèj.  Se  as  veul  nen  ruviné  la  vàlvola  a  venta  fé
atension, ògni vira, ëd fërmésse a la curva dla màssima potensa che la vàlvola a peul dissipé (dàita dal costrutor).
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Figura 3 - Caraterìstiche anòdiche dël trìodo 6C5

Fra j' àutre caraterìstiche che a son arportà dal costrutor për sta vàlvola i l'oma che la màssima tension
anòdica a peul esse 300 V, che la màssima potensa dissipà da la vàlvola a l'é ëd 2,5 W, e che la màssima tension
ëd grìja a l'é ëd 0 V. I notoma che se la grija a dventa positiva, as ëstabiliss ëdcò na corent ëd grìja.

Dal moment che la potensa dissipà da la vàlvola a l'é dàita da la tension anòdica moltoplicà për la
corent anòdica, an sle caraterìstiche as peul disegné la curva che a ìndica ij pont che a corispondo a costa potensa.
Ël càmp ëd fonsionament corét a l'é col che a stà sota a costa curva.

D'àutri  valor  ëd  costrussion  a  son  che  la  capacità  d'intrada  (fra  grija  e  càtod)  a  val C i  4,4  pF ,  la
capacità 'd seurtìa (fra ànod e massa - ò un pont fiss) a val C u  1,2 pF,  mentre la capacità fra 'ànod e la grija a
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val C gr1-a  2,2 pF. Ste capacità a ten-o cont ëdcò dij colegament intern e nen mach fra j'elétrodo, e donca a son
nen cole che a servo a calcolé le càrie eletrostàtiche ant la vàlvola (i na parleroma torna dòp).

Caraterìstiche mùtue
Ste caraterìstiche as treuvo dovrand coma paràmeter nen la tension ëd grija ma la tension anòdica.

Antlora i l'oma che për ògni tension anòdica i l'avroma , an fonsion dla tension ëd grija, na dàita corent anòdica.
An figura 4 i arportoma costa famija 'd caraterìstiche.

As nòta che për ògni tension anòdica a-i é un valor mìnim ëd tension ëd grija tal che sota a sto valor la
vàlvola a pòrta nen corent. Sto valor a l'é ciamà "tension d'interdission", për col valor ëd tension anòdica. As
nòta che a basta na tension nrgativa motobin cità an sla grìja për anulé l'efét ëd na gròssa tension an sl'ànod.

Com i  vëddroma mèj  dòp,  sòn a  fa  sùbit  pensé a  l'efet  d'amplificassion che a  peul  fé  sta  vàlvola.  La
grija, an efét, as treuva bin pì davzin al càtod, e a agiss ant la zòna andova a rivo j'eletron che a seurto dal càtod.
Donca ambelessì na cita tension negativa a basta a arbuté 'ndarera j'eletron ò na bela part dj'eletron, che parèj a
peulo nen continué soa strà vers la placa. A la tension d'interdission la grija a riva a arbuté 'ndarera tuti j'eletron
emëttù dal càtod. La manera d'arlevé coste caraterìstiche a l'é sempe istéssa a la manera dovrà për disegné le
caraterìstiche anòdiche, e ij dàit a son sempe coj, giusta organisà an manera diferenta.
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Figura 4 - Caraterìstiche mùtue dël trìodo 6C5

Sì as ampòsta un valor ëd tension anòdica, e për ògni valor ampostà as fà varié la tension ëd grija e as
misura  la  corent  corispondenta  ant  la  vàlvola.  Ëdcò  ambelessì  a  venta  ten-e  d'euj  la  màssima  potensa  da  nen
superé, e vorend as podrìa 'dcò disegné la curva relativa a la màssima potensa dissipàbil. Ste caraterìstiche a peulo
esse trovà partend da le caraterìstiche anòdiche. Fissà na tension anòdica, vis-a-dì un pont an sle assisse, as tira na
riga  drita  vertical,  che  a  corispond  ai  pont  che  a  l'han  cola  tension  anòdica.  Le  crosiere  fra  sta  riga  e  le
caraterìstiche për ij diferent valor ëd tension ëd grìja a corispondo, ognidun, a na dàita corent anòdica. Sta
corispondensa a forniss ij pont për ognidun-a dle caraterìstiche mùtue.

Caraterìstiche 'd contròl
A-i é 'ncora costa tersa famìja 'd caraterìstiche, che coma le caraterìstiche mùtue, as peulo arcavé da le

caraterìstiche anòdiche, opura che as peulo misuré con ël sircuit ch'i l'oma arpresentà an figura 5.  Ògni lìnia as
arferìss a na dàita corent anòdica e a ìndica, an fonsion dla tension ëd grìja, la tension anòdica che a-i và për oten-
e cola corent. Sernùa na corent anòdica, as ampòsta na tension ëd grìja e as vària la tension anòdica fin-a a trové
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cola corent. Për ògni valor ëd tension ëd grija as treuva un valor ëd tension anòdica e parèj as fà na curva relativa
a cola corent sernùa. Peui as càmbia valor ëd corent e as serca n'àutra caraterìstica.
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5 0

-20 -15 -10 -5 0 Vg [V]
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250

0

5 mA

7 mA

3 mA

9 mA

1 mA

Interdission

Figura 5 - Caraterìstiche 'd contròl dël trìodo 6C5

Ste caraterìstiche (gavà l'imprecision ëd misura) a son an pràtica retilìnee, a l'han na pendensa che a l'é
quàsi costanta, passand da l'un-a a l'àutra. La lìnia d'interdission, che a corispond a corent 0, a l'é 'l lìmit superior
dij pont individoà da Vg e Va, che a corispondo a la valvola interdìa. La lìnia che a corispond a corent 0 a passa
për ël pont 0 a l'é na riga drita e a l'ha na dàita pendensa. A-i é donca na proporsionalità fra la tension anòdica Va
e la tension Vg 0 la pì àuta che an sla grìja a pròvoca l'interdission dla valvola. Ël fator ëd proporsionalità a ven
indicà con  e  i  podoma scrive  che Va Vg .  As peul vëdde che  a l'é 'l valor assolut dël coeficent
angolar dla caraterìstica 'd comand.

Ëdcò ste caraterìstiche as peulo tyrové da le caraterìstiche anòdiche, fissand un pont an sle ordinà, vis-
a-dì na corent anòdica, e tirand la reta orisontal che a passa da sto pont. Su sta reta a-i son tuti ij pont relativ a jë
stat  che  a  supon-o  cola  corent.  Sta  reta  a  taja  le  caraterìstiche  relative  a  le  diferente  tension  ëd  grìja,  e  ògni
crosiera a corispond a na tension anòdica, e le relative cobie tension ëd grìja, trension anòdica a son un pont ëd
cola caraterìstica. Cambiand corent as treuva n'àutra caraterìstica.

La réta 'd càrich
Costa manera gràfica d'arzòlve un sircuit con un trìodo a val nen mach për ël trìodo ma, an general, a

peul esse dovrà con tute le vàlvole (e nen mach). A mostra bin ël mecanism ëd travaj dël trìodo.
I suponoma d'avèj ël sempi sircuit ëd figura 6, andova l'ànod d'un trìodo a l'é colegà a na tension fissa

travers na resistensa Rc che i disoma "resistensa 'd càrich ".
I suponoma 'd podej varié la tension an sla grija  con un potensiòmeter. An anteréssa mach la tension

fra càtod e grìja, e nen ël valor dël potensiòmeter, dal moment che i suponoma che la grìja midema a asseurba
nen corent.

La corent Ia  che a passa ant ël trìodo a l'é l'istéssa che a passa ant la resistensa Rc  'd càrich, e su costa
resistensa a pròvoca un sàut ëd tension Vr , anlià a la corent da la relassion Vr  Ia Rc.  Dal moment che a val
sempe la lèj ë Kirchhoff, an 's l'ànod ëd la vàlvola a resta donca la tension Va  Vcc  Vr.

Corent  e  tension  an  sla  tesistensa  Rc  'd  càrich  a  son  anlià  da  la  lèj  d'Ohm  e  donca  a  peulo  esse
arpresentà da na riga drita. Se an sle caraterìstiche anòdiche i arportoma la reta relativa a costa resistensa 'd càrich,
i l'oma figura 7.
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Sta réta a dà ij possìbij stat dël pont A ëd figura 6. Se a passa nen corent, ël pont A  a l'é a la tension
d'alimentassion Vcc. Se la vàlvola a l'avèissa impedensa zero, ant la resistensa a passrìa la corent Icc  Vcc/Rc. Dal
moment che an sla resistensa la tension a l'é proporsional a la corent, la reta che a uniss ël pont (Vcc, 0)  con ël
pont  (0, Icc) a dà, për ògni pont, corent e tension an sël pont A.

Rg

Ia

Va

Vg

Rc Vcc

A

Figura 6 - Trìodo con resistensa 'd càrich

A l'é ciàir che la tension an sla resistensa a corispond a la tension d'alimentassion meno la tension an
sla vàlvola. Sta situassion, arportà an sel gràfich dle caraterìstiche anòdiche, a pòrta a na reta con inclinassion
negativa, përchè ij valor ëd tension a son dàit a parte da la tension d'alimentassion.
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Figura 7 - Possìbil reta 'd còrich dël dìodo 6C5

Ant ël cas ëd figura 6 i l'oma suponù na resistensa Rc  20 k . e na tension d'alimentassion Vcc  250
V, e sòn a pòrta la corent ch'i l'oma ciamà Icc  a 12,5 mA. An nòstr cas la reta 'd càrich a l'é la lìnia drita che a
uniss ël pont (0 V, 12,5 mA)  al pont (250 V, 0 mA).  An efét, se an sla vàlvola a-i fussa la tension 0 V,  an sla
resistensa a-i sarìo 250 V, con 12,5 mA, mentre se an sla vàlvola a-i fussa 250 V, sòn a dirìa che an sla resistensa
a-i sarìo 0 V, e donca la corent a sarìa 0 mA. (valvola interdeta).

Ël pont ëd fonsionament a l'é stabilì da che tension a-i é an sla grìja. Se i suponoma 'd buté an sla grìja
la tension ë -6 V, com a l'é evidensià an figura, an sl'ànod a-i saran 170 V, mentre la corent che a passa an vàlvola
e resistensa a sarà 'd 4 mA.

Se la tension ëd grìja a càmbia da 6 a 4 V, con na variassion Vg  2 V,   i  podoma vëdde che la
tension ant  ël  pont  A a  càmbia  da 170 a 143 V, con na variassion Va 27 V. Ëdcò la corent Ia a  l'ha  na
variassion, e a passa da 4 mA a 5,3 mA.
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Coeficent d'amplificassion
La variassion ëd tension a sarìa stàita pì gròssa, se la resistensa a fussa stàita pì àuta, magara con na na

tension d'alimentassion pì àuta 'dcò chila, e ant l'istéss temp la variassion ëd corent a sarìa stàita pì cita. Ël limit

superior dël rapòrt
g

a
V
V

, a l'é cand la corent a vària nen, e donca a l'é 'l   ch'io l'oma definì prima, valor assolut

dla pendensa dle curve 'd contròl, a corent anòdica costanta. Sto coeficent  a  ven  ciamà  "coeficent
d'amplificassion " e a l'é caraterìstich dla vàlvola (a dipend da com a l'é fàita). I l'oma vist che a dipend bin pòch
da la corent anòdica considerà, e ant ël cas dël trìodo 6C5, second le caraterìstiche ch'i l'oma arlevà, a val 17, ant

ël pont ëd fonsionament supòst. Se i vardoma lòn ch'a val ël rapòrt
g

a
V
V

 an sla reta 'd càrich për 20 k   Con

alimentassion a 250 V, i trovoma un valor ëd 13,5. A l'é ciàir che l'amplificassion efetìva d'un sircuit che a deuvra
sta vàlvola a dipend da com a l'é fàit ël sircuit, e sì i parloma mach d'amplificassion an tension, e a l'ha coma lìmit
superior ël  ch'i l'oma definì prima.

I arpijoma le caraterìstiche 'd contròl, e i sernoma doe caraterìstiche relativa a doe corent Ia1 e Ia2.  I
stabilima un pont ëd fonsionament M su un-a 'd coste, com i mostroma an figura 8.

Va

Vg

P

N

M

Va

Vg

Ia1

Ia2

Va1

Vg2

Va2

Vg1

Figura 8 - Variassion ëd corent anòdica ant un trìodo

Se ant un trìodo, alimentà com i l'oma vist për arlevé soe caraterìstiche (figura 2), is butoma ant ël pont
ëd fonsionament M (con Vg1 e Va1 ) i l'oma la corent anòdica Ia1. Se i voroma passé a la corent Ia2, i podoma
porté la tension ëd grìja dal valor Vg1 al valor Vg2, con un Vg, e i rivoma al pont P, che a l'é an sla caraterìstica
Ia2. Ma, a parte dal pont M, për aumenté la corent i podoma 'dcò aussé la tension anòdica dal valor Va1 al valor
Va2, con un Va , e i otnoma torna la corent Ia2, rivand sta vira al pont N.

I l'oma da la figura che Va Vg (com i l'avìo già vist) dal moment che   a l'é la pendensa dla
lìnia Ia2.  Sòn a mostra che, për lòn ch'a rësguarda la corent anòdica, a l'é l'istéss produve un Vg  con tension
anòdica costanta, opura dé un Va Vg   con tension ëd grìja costanta. Ij doi sircuit arpresentà an figura 9,
sempe për lòn ch'as arferiss a la tension anòdica, a son echivalent.
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Vcc Vcc

Vg0

ei

Vg0

ei

Figura 9 - Termo d'echivalensa fra sircuit ëd grija e sircuit anòdich

St'echivalensa a në vnirà a taj pì tard. I l'avìo già vist che për le variassion ëd tension che a càpito ant la
vàlvola  i  l'oma  che Va Vg . I podoma noté che le caraterìstiche 'd contròl a son nen pròpi paraléle
precise, e donca se i cambioma la corent d'arpòs i podoma trové un   un pòch diferent, ma ste variassion a son
sempe pitòst cite.

A sta mira i notoma che ëdcò për ël trìodo a val la lèj dij tre mes ch'i l'oma vist për ël dìodo, ant ël sens
che la corent che a passa ant la vàlvola a l'é anlià a le tension dij doi elétrod da la relassion empìrica, ma pitòst bin
verificà:

2
3

a
ga

V
VKI

andova Ia a l'é la corent anòdica, Vg a l'é la tension ëd grìja e Va a l'é la tension anòdica. K a l'é na costant che a
dipend da le caraterìstiche costrutive dla vàlvola. As ved che la tension ëd grija a l'ha n'assion che a l'é vire pì
àuta dla tension anòdica.

Paràmeter caraterìstich
I vardoma déss quàich paràmeter caraterìatich d'ògni trìodo e coma costi paràmeter a peulo esse dovrà

an pràtica, ant ij càlcoj d'un sircuit.

Condutanse anòdica e mutua
Se i pijoma na caraterìstica anòdica dël trìodo për na dàita tension ëd grija Vg Vg 0,  i podoma

consideré d'apliché na tension anòdica Va 0  trovand un pont ëd travaj P0 (Va0, Ia0) an sla caraterìstica sernùa, e
peui, tnisend costanta la tension ëd grija, fé varié la tension anòdica d'un Va. Is arferima a la figura 10.

P0

Vg  Vg0

Ia0

Ia1

Va0 Va1

Ia

Va

t

P1

Figura 10 - Aprossimassion për la condutansa anòdica
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I foma l'istéssa aprossimassion ch'i l'oma fàit për ël dìodo, e i suponoma che la variassion Va a sia
bastansa cita da podèj consideré che lë spostament a càpita an sla reta t  tangent a la caraterìstica ant ël pont P0, e
che a pòrta ant ël pont Va1, che a corispond a la corent anòdica Ia1. con na variassion Ia  Ia1  Ia0.

An coste ipòtesi a val, antlora, la relassion
a

a
a V

I
G , andova Ga  a l'é 'l coeficent angolar dla tangent

geométrica a la caraterìstica ant ël pont P0, për la tension ëd grìja Vg  Vg0.
Sto coeficent Ga a  l'é  la  "condutansa diferensial anòdica ". Coma për ël dìodo, i pijoma P0 coma

pont a l'arpòs e Ga a dis coma a varia la corent an fonsion dla tension, për cite variassion, ant l'anviron dël pont
P0. An coste condission ël trìodo as compòrta coma un condutor ohmich. donca linear, con condutansa Ga. Sto
paràmeter a indica coma la tension anòdica a contròla la corent anòdica.

Adéss, anvece, i consideroma le caraterìstiche mutue dël trìodo, e fra coste i pijoma cola relativa a la
tension anòdica Va0, e su sta caraterìstica i pijoma 'l pont a l'arpòs P0, che a corisponda a la tension ëd grija Vg0.
An corispondensa a sto valor a-i é na corent anòdica Ia0, che a caraterìsa 'l nòstr pont ëd travaj a l'arpòs.

Is arferima a figura 11, andova i foma j'istésse ipòtesi 'd semplificassion ch'i l'avìo fàit prima,
considerand ëd podèj identifiché në spostament cit an sla caraterìstica a parte dal pont P0 con né spostament
echivalent fàit an sla tangent a la caraterìstica ant ël pont P0,  e  i  doma në spostament  cit  a  la  tension ëd grija,
portandla a Vg1, con un Vg  Vg1  Vg0.

Sto spostament, considerà coma fàit an sla tangent t a la caraterìstica ant ël pont P0, a porta ant un pont
P1 caraterisà da na corent anòdica Ia1, con na variassion Ia  Ia1  Ia0.

Ia

Vg

Vg0 Vg1

Ia0

Ia1

P0
P1

Va = Va0

t'

Figura 11 - Aprossimassion për la condutansa mùtua

I ciamoma Gm  ël coeficent angolar dla reta tangent a la caraterìstica ant ël pont P0, an manera smijanta
a lòn ch'i l'avìo fàit prima. Ël valor dë sto coeficent angolar a l'é :

g

a
m V

IG

Coma prima, sto coeficent a l'ha le dimension ëd na condutansa e a ven ciamà "condutansa mutua
diferensial " dël trìodo, e a ìndica com a càmbia la corent anòdica an fonsion dle variassion dla tension ëd grija,
ant l'anviron dël pont ëd travaj sernù.

I l'oma donca che 0ggaaa VVVGI con   e  che 0aagma VVVGI con .  I

l'oma  vist  che,  a  na  dàita  corent  anòdica,  ël  rapòrt  fra Va e Vg a l'é col ch'i loma definì coma coeficent
d'amplificassion . I l'oma donca 'dcò :
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a

m
G
G

Da lòn ch'i loma dit a ven donca, an termo matemàtich, che Ga e Gm a son le derivà parsiaj dle fonsion
ch'a anlìo la corent Ia con le tension Va e Vg ant  l'órdin,  e  che  a  son  arpresentà,  ant  ël  pont P0 sernù,  da  la
caraterìstica anòdica e la caraterìstica mutua che a conten-o col pont.

Ëdcò ambelessì i podoma noté che la quantità 1 / Ga  Ra, a ven ëdcò ciamà "resistensa diferensial
anòdica " ant ël pont ëd travaj P0.

Se i vardoma le caraterìstiche condensà dël trìodo 6C5  i trovoma che a-i é Va  250 V , Vg 8 V ,
Ia  8 mA , Ra  10 k  , Gm  2000 S.

Sircuit diferensial
I l'oma già vist, për ël dìodo, ël métod dël sircuit diferensial për lë studi dël comportament dla vàlvola,

dàit un pont ëd fonsionament, a le cite variassion ëd tension ò corent butà da fòra.
Ant ël cas dël trìodo la còsa a l'é 'ncor pì anteressanta, dal moment che un trìodo a peul fonsioné coma

amplificator dont a venta conòsse 'l comportament an termo numérich.. La còsa sì a l'é un pòch pì complicà, dal
moment che i l'oma tre paràmeter che a venta consideré.

I  comensoma  a  consideré  'l  sircuit  ëd  figura  12,  prima  part,  andova  'l  trìodo  a  l'é  montà  con  na
resistensa 'd càrich Rc e a l'ha, an série al sircuit anòdich, un generator ël f.e.m. alternà, che a produv un segnal
cit.

Vcc

Vg0

e

RcA

B

1)
e

Rc

Ra

A

B

2)

Figura 12 - Sircuit diferensial për Vg costanta e Va  variàbil

Is butoma an condission d'arpòs, andova la f.e.m.  a l'é zero e 'l relativ generator a l'é considerà con
impedensa interna zero. An costa manera i trovoma 'l pont ëd fonsionament con ël sistema dla reta 'd càrich. An
sto pont as peulo trové ij paràmeter diferensiaj, e an sto cas, an particolar, la resistensa diferensial anòdica Ra.

Se as ativa 'l generator f.e.m. (sempe supòst con impedensa interna zero), antorna al pont d'arpòs le
variassion  a  càpito  coma  se  'l  sircuit  a  fussa  col  ëd  figura  12  sconda  part,  che  a  ten  nen  cont  dle  component

contìnue. Donca le variassion ëd corent i a  a saran dàite da
ca

a RR
ei , mentre la corent total anòdica i ta a

sarà dàita da 0Iaii ata . a l'istéssa manera la tension anòdica total v ta a sarà dàita da 0VaRiv aata .
Se adéss, al pòst dla resistensa Rc i pensoma che 'l càrich a sia fàit da n'impedensa Zc, antlora i l'avroma

che 'l  pont ëd travaj, ò pont a l'arpòs, a ven trovà considerand mach la part resistiva dl'impedensa (vis-a-dì soa
resistensa an corent contìnua), mentre che për le component alternà as ten cont dla Zc  parèj com a l'é. Sòn a l'é
ilustrà ant l'esempi ëd figura 13.
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Vc

Vg0

e

RcA

B

1)

Lc

Vc

Vg0

RcA

B

2)
e

Ra

A

B

3)

RcLc

Figura 13 - Trìodo con càrich compléss - Sircuit për ël pont ëd travaj - Sircuit
diferensial për variassion dla tension anòdica

La prima part dla figura a mostra 'l sircuit considerà, la sconda part dla figura a mostra ij paràmeter da
consideré për trové 'l pont P0 'd fonsionament, la tersa part a l'é 'l sircuit diferensial che a dà le variassion antorna
al pont P0 'd travaj.

Sto mecanism a l'ha nen vàire d'aplicassion pràtiche, contut ch'a serva 'dcò chièl për studié 'l trìodo.
Motobin pì anportant a l'é, anvece, 'l sircuit che a l'é ilustrà an figura 14, con sò sircuit diferensial, andova a podèj
esse variàbil a l'é la tension an sla grìja. Costa a l'é la base për lë studi dj'amplificator. Con l'intrada an sël sircuit
ëd grìja e seurtìa an sël sircuit anòdich.

I consideroma donca la prima part ëd figura 14, andova as supon che a-i sia la f.e.m. variàbil an série al
sircuit ëd grija. I l'oma vist prima che na tension variàbil an sël sircuit ëd grìja a peul esse trasferìa ant na f.e.m.
echivalenta ant ël sircuit anòdich, com a l'é ilustrà an figura 9.

La prima part ëd la figura a l'é donca echivalenta a la sconda part, andova 'l generator dla f.e.m. e i  a l'é
stàit portà ant ël sircuit anòdich, con ël valor ëd tension moltiplicà për ël coeficent ,  e  donca  a  val  e i.  I
arcordoma che cand la tension an grija a monta, cola an sl'ànod a cala, com a l'é indicà an figura. Ant la tersa part
dla figura a-i é 'l sircuit diferensial echivalent.

Vg0

A

B

1)

Vcc

Rc

Xc

ei

Vg0

A

B

2)

Vcc

Rc

Xcei

A

B

Rc

Xcei

Ra

Figura 14 - Trìodo con càrich compléss - Sircuit për ël pont ëd travaj - Sircuit
diferensial për variassion dla tension ëd grija

An efét, për lòn ch'as arferiss a le variassion, l'efét an sël càrich a l'é coma col d'un generator echivalent
con tension che a vala  e i  e che a l'àbia na resistensa interna ch' a sia la resistensa diferensial anòdica Ra.

I l'oma donca vist che tant un dìodo coma un trìodo, considerand variassion ëd tension anòdica, a
peulo esse sostituì da na resistensa Ra (resistensa  anòdica  diferensial)  për  lòn  che  a  rësguarda  le  variassion,  e
coste as adission-o al pont ëd fonsionament trovà an condission stàtiche. Për ël trìodo, se la tension variàbil a l'é
an sla grìja,  ij valor ëd corent e tension dël pont d'arpòs as treuvo sempe a l'istessa manera, ma 'l trìodo a peul
esse sostituì, për lòn ch'a rësguarda le variassion, da un generator echivalent con tension  e i   (se e i a  l'é  la
tension variàbil an grija)  e con na resistensa interna Ra  ugual a la resistensa diferensial anòdica.
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An conclusion, dàit ël sircuit dla prima part ëd figura 15, ant la sconda part a-i é 'l sircuit echivalent për
trové 'l pont ëd fonsionament e ant la tersa part a-i é 'l sircuit diferensial, che a përmëtt ëd calcolé l'amplificassion
efetìva dël sircuit për ij segnaj alternà.

Vg0

A

B

1)

Vcc

Rc

Xc

ei

Vg0

A

B

2)

Vcc

Rc

A

B

Rc

Xcei

Ra

3)

Sircuit efetiv Sircuit për ël pont
ëd fonsionament Sircuit diferensial

Figura 15 - Sircuit echivalent për ël càlcol ëd n'amplificator

Coma tuti ij generator echivalent, ëdcò nòstr generator, che i l'oma vist coma na sors ëd tension con na
resistensa an série, a peul esse arpresentà (e dle vire a conven) coma un generator ëd corent con na resistensa an
paralél. Për passé da n'arpresentassion a l'àutra a-i son sempe ij teorema 'd Thevenin e Norton.

An figura 16 i doma le doe manere d'arpresenté 'l trìodo an costa situassion, e com as peul arlevé sùbit
dal teorema 'd Norton, la coent dël generator echivalent a l'é cola che as peul misuré fra A e B an curt-sircuit, che

a val giusta
a

i
a R

e
i  mentre  la  resistensa  echivalenta  an  paralél  a  l'é  sempe  cola  misurà  fra  A  e  B  con  ij

generator ëd tension an curt-sircuit, e donca 'ncor sempe Ra.
I l'oma 'dcò trovà le relassion fra ij coeficent Ra, Ga, Gm e  d'un trìodo, e an particolar i l'oma che

a

m
G
G

 e che
a

a G
R 1  Donca i l'oma 'dcò ima eGi .

A

B

A

B

Ra

Ra

ei

Gm ei

Figura 16 - Echivalensa dj'arpresentassion an série e an paralél

Esempi 'd càlcol
I  podoma  supon-e  d'avèj  ël  sircuit  ëd  figura  17  prima  part,  e  'd  vorèj  calcolé  'l  rapòrt  fra  la  tension

alternà an intrada e la component alternà dla tension an sla resistens 'd càrich Rc opura (a càmbia giusta 'l segn) la
componen alternà dla tension anòdica. I dovroma 'ncora na baterìa për polarisé la grija, pì anans i vëddroma 'd
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manere pì pràtiche. I dovroma 'l trìodo 6C5, dont i l'oma tute le caraterìstiche. I podoma donca arzòlve nòstr
probléma an manera gràfica e peui i provoma a arzòlv-lo con ël sircuit diferensial.

 Vg =
= 29,694 Vef

Ra = 12,5 k

Rc = 20 k Vu = 18,273 Vef =
51,676 V p-a-p

Rc = 20 k

Vg0 6 V

Vcc = 250 V

ei

Figura 17 - Esempi d'amplificator

I l'oma butà na resistensa 'd càrich Rc ëd 20 k ,  e n'alimentassion Vcc  a 250 V, an manera da podèj
dovré figura 7, andova a-i son le caraterìstiche anòdiche dla vàlvola e na reta 'd càrich che a corispond a sti valor.
I sernoma coma polarisassion ëd grija la tension Vg 0 ëd 6 V, e paréj i l'oma, an sl'istéssa figura, ël pont ëd travaj
già  evidensià.  I  trovoma  donca  sùbit  che  la  corent  anòdica  d'arpòs  a  l'é Ia0  4  mA e  che  la  tension  anòdica
d'arpòs a l'é Va0  170 V.

I suponoma che l'escursion dël generator dël segnal an grija e i a sìa ëd  2 V  màssim, e che donca 'l
pont ëd travaj as ëspòsta dal pont x  al pont y  dla reta 'd càrich. An consegoensa la tension anòdica Va a passa
da 143 V a 192 V, mentre la corent anòdica Ia  a passa da 5,3 mA a 2,9 mA. la variassion ëd tension anòdica
prodòta da n'escursion ëd 4 V an grija a l'é donca ëd 49 V.

Adéss i provoma a arcavé ij parameter diferensiaj da le caraterìstiche, e i comensoma a vëdde la
resistensa diferensial anòdica an sla caraterìstica anòdica relativa a Vg 6V. A l'é ciàir che na valutassion an sle
caraterìstiche a  peul  nen esse  vàire  precisa,  ma i  provoma a  disegné na tangent  a  la  caraterìstica  ant  ël  pont  ëd
travaj ch'i l'oma sernù. Second na nòstra valutassion i l'oma un I ëd 4 mA për un V ëd 50 V. Sòn a pòrta a na
resistensa Ra ëd 12,5 k .

I provoma antlora a valuté 'l coeficent  . Për sòn a venta ch'i dago na variassion ëd la tension ëd grija
a corent costant e ch'i vardoma la corispondenta variassion dla tension anòdica, sempe a parte da nòstr pont a
l'arpòs. Da le caratertìstiche che i l'oma disegnà an figura 7 i arcavoma che a na variassion Vg ëd 2  V a
corispond na variassion ëd tension anòdica Va ëd 42 V. Ël coeficent , pijà an valor assolut, a val donca
21. A sta mira i l'oma ij dàit për disegné nòstr sircuit diferensial, coma ant la sconda part ëd figura 17.

Dal moment che i l'oma supòst na variassion pich a pich ëd 4 V an intrada, i consideroma na sinusòid
con valor eficent 1,414 V. Ël generator dël sircuit diferensial a l'é donca  Vg  29,694 Vef. che a corispond a
51, 676 V pich  a  pich.  Con  ël  metod  gràfich  i  l'avìo  trova 49 V.  L'arzultà  a  l'é  bin  davzin  se  as  consìdera
l'imprecision dël meud gràfich, e 'dcò 'l fàit che le variassion ch'i l'oma suponù a son nen "cite variassion".

Impostassion analìtica
I vardoma adéss ëd giustifiché da na mira pì matemàtica lòn ch'i l'oma vist a propòsit dël trìodo.

Paràmeter diferensiaj
I comensoma a consideré che la corent anòdica Ia  a  peul  esse  dëscrivùa  coma  na  fonsion  ëd  doe

variàbij.  An  efét  a  dipend  da  la  tension  anòdica Va e  da  la  corent  ëd  grija Vg. Coma tute le fonsion ëd doe
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variàbij dë sto tipo, sta dipendensa a peul esse arpresentà da na surfassa ant lë spassi Vg, Va, Ia. Donca i l'oma
che Ia  f(Vg, Va), com a preuva a ilustré figura 18.

I  notoma che la  famìja  'd  caraterìstiche anòdiche për  le  diferente  tension ëd grija  as  oten-o tajand la
surfassa Ia  con ij pian paralej al pian Vg 0, donca con ij pian Vg  Vg1, Vg  Vg2  e via fòrt. La famija dle
caraterìstiche mutue as oten tajand la surfassa con ij pian paraléj al  pian Va  0 , donca con ij pian Va  Va1,
Va  Va2  e via fòrt.  Ancora i l'oma che la famija dle caraterìstiche 'd contròl as oten tajand la surfassa con pian
paraléj al pian Ia  0 , donca con ij pian Ia  Ia1, Ia  Ia2  e via fòrt.

An efét, arlevand le caraterìstiche anòdiche dël trìodo, parèj coma arlevand j'àutre cararetìstiche, i l'oma
fàit nèn d'autr che serché ij pont dë sta surfassa che a rispondèisso a particolar condission.

Se i pijoma un pont P0 an  sla  surfassa,  e  i  arcordoma  'l  concét  ëd  derivà  parsiaj  (vardé  le  Nòte  'd

Matemàtica) a na ven sùbit che :
g

a
m

a

a
a V

IG
V
IG ; . Dal moment che

a
a R

G 1  i  l'oma 'dcò (për  le

proprietà dle fonsion inverse)  che
a

a
a I

V
R .

Adéss i consideroma l'intersession dla surfass Ia  f (Vg, Va) con ël pian Ia  Ia0. L'equassion ëd costa
intersession (che a l'é na caraterìstica 'd contròl), a sarà donca :

0,,, 00 aggaaga VVgVaVfIVVfI scrivepodoma  iche

pian Vg = 0 Surfassa Ia = f (Vg, Va)

pian Ia = 0

pian Va = 0

Vg

Ia

Va

-Vg2

-Vg1

caraterìstica anòdica për Vg1

caraterìstica anòdica për Vg2

Figura 18 - Surfassa arpresentativa dla dipendensa dla corent anòdica

Sòn a definìss an manera implìssita Va coma fonsion ëd Vg. An fòrsa dël teorema ëd Dini, che i stoma
nen a dimostré, i podoma scrive che :
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a

a

g

a
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V
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V
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V
g

Vd
Vd

Ma i l'oma che
g

a
Vd
Vd

 coeficent angolar dla caraterìstica 'd contròl corispondenta a Ia0 ,  e donca,

tnisend cont dle definission për Ga e Gm,  a la fin i l'oma che
a

m
G
G

,  com i l'avìo già vist prima ant n'àutra

manera.
Adéss i podoma vëdde coma a l'é anlià 'l coeficent d'amplficassion a la strutura dla vàlvola, e për fé sòn

i  suponoma  che  j'elétrodo  a  sio  cilìnder  coassiaj.  I  consideroma  che  ànod  e  càtod  a  formo  un  condensator
cilìndrich ëd capacità C ak . Se la tension fra ànod e càtod a l'é Va, sòn a corispond a na cària Q1 an sj'armature
che a val Q1 C ak Va.. Se S a l'é la surfassa dël càtod, la densità 'd cària   a sarà dàita da Q/S  e 'l càmp

elétrich E1 davzin a la surfassa dël càtod a sarà a
ak V
S

C
E

00
1

Ant  l'istéssa  manera  i  podoma  consideré  'l  condensator  cilìndrich  fàit  da  la  grija  con  ël  càtod,  ëd
capacità C gk . Con la tension Vg  a-i sarà na cària Q2 C gk Vg.. e davzin al càtod un camp elétrich E2 che a val

g
gk V
S

C
E

00
2 .

Costi  a  son  ij  doi  camp  elétrich,  sùbit  davzin  al  càtod,  che  a  contròlo  'l  nùmer  dj'eletron  dla  cària
spassial che a van a l'ànod, e donca la corent anòdica. Se i suponoma 'd dé na variassion Vg  a la tension ëd
grìja. la corent a càmbia. Se i voroma manten-e la corent sensa variassion, i l'oma da dé na variassion Va. a la
tension anòdica. Le doe variassion Va e Vg a manten-o la corent anòdica costanta, e donca 'l rapòrt ëd coste
variassion a l'é nòstr coeficent . Për che la corent a càmbia nen a venta che a resta costant ël camp elétrich
davzin al càtod, e donca a venta ch'a sia  : 021 EdEd .

A venta donca ch'a sia : 0
00

g
gk

a
ak dV

S
C

dV
S

C . Da costa espression a ven sùbit che
ak

gk

g

a
C
C

Vd
Vd

donca a la fin a ven che
ak

gk

C
C

.

I l'oma già acenà che le capacità che 'd sòlit as treuvo ant le caraterìstiche dle vàlvole dàite dai costrutor
a son nen le capacità che i l'oma considerà ambelessì, përchè a le capacità fra elétrodo a gionto le capacità dle
conession interne. Sòn a va bin da ten-e cont ant ij càlcoj sircuitaj, ma a va nen për sto problema, che anvece as
arfer'ss mach a la part "ativa" dj'elétrodo..

Arcavà an costa manera, ël   a l'é costant ëd sicur, e pì gròss che 1 përchè la capacità fra grìja e càtod a
l'é pì àuta che cola fra ànod e càtod, dal moment che la grìja a l'é motobin pì davzin-a al càtod che nen l'ànod.

An realità le còse a van nen pròpi parèj, dal moment che la cària spassial a modìfica ël càmp elétrich,
contut che sòn a cambia nen vàire le còse, ma pì che tut a l'é che a-i son d'assimetrìe 'd costrussion, che a fan an
manera che nen tute le part dj'elétrodo as compòrto a l'istéssa manera e che a la fin a porto a valor diferent për
diferente condission ëd fonsionament. An efét i vëddroma che  a l'é nen na costant ma a vària, com i vëddroma
pì anans an figura 20

Macassìa i tornoma sempe al significà ëd , che i l'avio già vist con la lèj dij trè més
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Sircuit diferensial
Parèj com i l'avìo fàit për ël dìodo, i vardoma ëd dé na giustificassion matemàtica al métod dël sircuit

diferensial.  I  partoma da la  considerassion ëd la  surfàssa  caraterìstica  che a  dà Ia an fonsion ëd Vg e ëd Va,  e
donca da la surfassa ch'i l'oma disegnà an figura 18.

I sernoma un pont ëd travaj P0 an sla surfassa, che a l'avrà coordinà Va0, Vg0, Ia0, e i doma n'increment
cit a le coordinà Va e Vg an manera 'd passé a n'àutr pont P1, che a l'avrà coordinà

ggaaaaagggaaa VVVVfIIIVVVVVV 00010101 ,;;

I svilupoma l'espression ëd Ia1 an série 'd Taylor ant l'anviron dël pont P0, e i otnoma :

2
0

22

2
0

22
00

001 !2!2
,

g

g

a

a

g
g

a
agaa

V
fV

V
fV

V
f

V
V
f

VVVfI

con tute le derivà calcolà ant ël pont P0. I consideroma che la derivà
a

a

a V
I

V
f 00  a l'é nen d'àutr che 'l coeficent

Ga  ant ël pont P0  parèj coma la derivà
g

a

g V
I

V
f 00   a l'é nen d'àutr che 'l coeficent Gm  ant ël pont P0. I l'oma

sens'àutr che : 000 , gaa VVfI  e che 01 aaa III . Donca i podoma scrive che

mgaamgaaa GVGVGVGVI 22

!2
1

A l'é ciàir che l'anviron dël pont considerà as considera cit, e che për n'àuta precision a ventrìa conòsse
almanch quàich ordin ëd derivà dla fonsion. Për la part la pì granda dij problema, macassìa, a basta fërmésse al
prim órdin, e parèj scrive che

mgaaa GVGVI

Costa equassion a ven ciamà "Equassion ëd Vallauri ". Se le variassion Va e Vg a son dàite da doi
generator alternativ ae  e ie  antlora i podoma consideré la ccomponent alternà  dla corent ai  che a peul esse
esprimùa coma:

ia
a

ami
a

a
amiaaa ee

R
iGe

R
e

iGeGei 1opuraopura

L'ùltima espression a dis che, ant le condission che i l'oma pijà për bon-e, ël trìodo as compòrta coma
na resistensa ohmica con aplicà la tension ia ee , e sòn për lòn ch'as arferiss a le variassion antorna al pont
ëd fonsionamrnt an corent e tension contìnue.

Giustificassion dël métod gràfich
I l'oma vist coma calcolé la corent e la tension ëd seurtìa d'un trìodo, e sò pont ëd travaj con ël métod

gràfich dle caraterìstiche anòdiche e la reta 'd càrich. I vardoma adéss ëd dé na giustificassion matemàtica a sto
métod.

I consideroma 'l sircuit che i l'oma disegnà an figura 6. Ant la vàlvola la corent Ia a l'é determinà da la
relassion :

gaa VVfI ,

che a l'é arpresentà da la surfassa ch'i l'oma vist ant lë spassi Va, Vg, Ia. Ant la resistensa 'd càrich Rc, anvece, la
corent a l'é stabilìa da la lèj d'Ohm che a la buta ugual a la tension aplicà dividùa për ël valor dla resistensa
midema..
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A l'é ciàir che la tension Vr an sla resistensa Rc a l'é la diferensa fra la tension d'alimentassion Vcc
meno ël sàut ëd tension an sla vàlvola Va.

Ma la resistensa 'd càrich a l'é përcorùa da l'istéssa corent che a passa ant la vàlvola, e donca a venta che
a sia 'dcò che :

c

acc
a R

VV
I .

Dal moment che Ia a l'é l'istéssa për vàlvola e resistensa, ste doe equassion për Ia  a  venta  che a  sio
sodisfàite ansema. A sodisfo donca a coste condission tuti ij pont che a son solussion dël sistema

c

acc
a

gaa

R
VVI

VVfI ,

I  l'oma vist  che la  prima equassion a  l'é  cola  dla  surfassa  caraterìstica  dël  trìodo,  e  ch'i  arpresentoma
torna an figura 19. La sconda equassion a l'é, ant lë spassi, un pian perpendicolar al pian Ia, Va, e che për Va  0

a taja sto pian ant la reta
c

cc
a R

V
I , mentre i l'oma che Ia a val zero cand Vcc  Va, e donca, nòstr pian a taja 'l

pian Ia  0  ant la reta Va  Vcc.
Ij pont che a son solussion dël sistema, e donca jë stat che 'l  sircuit a peul pijé, a son ij pont dla lìnia

d'intersession fra la surfassa caraterìstica (prima equassion) e la surfassa dla resistensa (sconda equassion). Figura
19 a mostra costa intersession.

Costa  intersession a  l'é  nen na reta,  dal  moment che la  surfassa  Ia  = f  (Va,  Vg)  a  l'é  nen na surfassa
pian-a, ma a l'é retilìnea la projession ëd costa intersession an sël pian Vg  0, che a sarìa peui ël pian coordinà
(Ia, Va ), vist che a l'é la trassa su sto pian dël pian dla resistensa.

Sta projession a l'é donca nòstra reta 'd càrich.

pian Vg = 0

Surfassa Ia = f (Vg, Va)

pian Ia = 0

pian Va = 0

Vg

Ia

Va

-Vg2

-Vg1

pian Ia = (Vcc   Va)/Ra

Figura 19 - Reta 'd càrich coma intersession dla surfassa caraterìstica e 'l pian dla
resistensa
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Dipendensa dij paràmeter da la corent
I l'oma vist coma as peulo calcolé ij paràmeter , Gm e Ra ant un dàit pont ëd fonsionament P0.  Se i

fissoma na tension anòdica Va0 e i cambioma nòstr pont ëd fonsionament, cambiand la tension ëd grìja, i
podoma noté che a-i é na dipensensa evidenta ëd costi paràmeter da la corent anòdica Ia.

An particolar, e is arferima al trìodo 6C5  dont i l'oma dàit le caraterìstiche, i notoma che mentre 'l
coeficent d'amplificassion  a càmbia peui nen vàire (pì ò manch un 15 %) , la resistensa diferensial (dinàmica)
Ra e la condutansa diferensial mutua Gm  a  l'han  anvéce  na  bela  variassion.  Sòn  a  l'é  pitòst  intuitiv  se  i
consideroma che la resistensa dinàmica a peussa esse an quàich manera anlià a la resistensa stàtica, che a venta
për fòrsa che a chërsa cand la grìja a dventa pì negativa e a fà passé manch ëd corent Ia.  Ma as peul vëdde bin
méj  da l'andura dle  caraterìstiche anòdiche,  che a  parto con na pendensa bin bassa  për  corent  basse,  e  ansì,  as
dirìa che a parto tangente a l'ass dle tension (sòn a darìa na Ra anfinìa) për peui dventé pì rìpide man man che a
monto.

A propòsit dël fator d'amplificassion m, i notoma che sò valor a l'é anlià a le caraterìstiche fìsiche dla
vàlvola, e an particolar pì la grija a scherma l'ànod e pì sto fator a tend a chërse. Se la grìja a l'é na spiral antornma
al  càtod,  antlora  un fil  pì  gròss  opura le  spire  pì  s-ciasse  a  aumento 'l  fator  m,  paréj  coma na cita  distansa dal
càtod ò na pì gròssa distansa da l'ànod.

An figura 20 i l'oma arportà le curve che a dan costi paràmeter an fonsion dla corent Ia,  për un dàit
valor dla tension Va. Cambiand la tension Va a cambio ij valor numérich, ma l'andura a l'é pì ò manch l'istéssa.

Coma  valor  tìpich,  arcavà  dai  catàlogo,  i  doma  quàich  valor  ëd  costi  paràmeter  për  cit  trìodo  për
impiégh general.

6AB4 con Va  250 V e Ia  10 mA (Vg 2 V)  60 : Ra  11 k  ; Gm  5500 S
6AB4 con Va  100 V e Ia  3,7 mA (Vg 1 V)  60 : Ra  15 k  ; Gm  4000 S
6C4 con Va  250 V e Ia  10,5 mA (Vg 8,5 V)  17 : Ra  7,7 k  ; Gm  2200 S
6SL7-GT (dobi) con Va  250 V e Ia  2,3 mA (Vg 2 V)  70 : Ra  44 k  ; Gm  1600 S

Gm Ra
mS) (k
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Figura 20 - Paràmeter dël trìodo an fonsion dla corent anòdica

A propòsit dla resistensa diferensial dël trìodo, as peul trové n'espression dla dipendensa ëd sò valor da
la corent anòdica. I suponoma 'd podèj consideré   coma  na  costant  e  i  suponoma  'dcò  che  a  sia  vera  la
relassion dij trè més ch'i l'oma vist :
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e dal moment che i l'oma che
a

a
a I

V
R  për definission, donca:

33
2

2
1

2
1
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2

2
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Trìodo con potensial positiv an grìja
Ëd sòlit ël trìodo a ven dovrà con la grìja negativa, ma a-i son ëd cas andova la grìja a peul superé la

tension zero rispét al càtod.. Sòn a càpita, pr'esempi, për la rivelassion për caraterìstica 'd grìja che i vëddroma
peui, andova la grìja a và pen- pen-a positiva , con na bin cita corent.

A-i  son ëdcò trìodo 'd  potensa che a  son antevist  për  fonsioné col  la  grìja  che a  dventa  bin positiva,
coma pr'esempi ant l'amplificassion nen linear, che i vëddroma peui.

A l'é ciàir che se la grila a dventa positiva a tirerà d'eletron che a rivo dal càtod e ant ël sircuit ëd grìja as
ëstabiliss na corent. Sòn a pròvoca, com a càpita për l'ànod, na dissipassion ëd potensa, e a venta che la grija a
l'àbia na strutura che a përmëtt ëd porté fòra 'l calor che as forma.

ël fàit che la grìa a dventa positiva a fà chërse la corent che a part dal càtod, dal moment che adéss la
grija  a  giuta  'l  camp butà  da l'ànod,  ma a  pòrta  vìa  'd  corent  che parèj  a  và  pi  nen a  l'anod.  La cornt  anòdica,
antlora a tira a monté pì pian, e le caraterìstiche che as peulo arlevé con grìja positiva a l'han la conca vers ël bass,
e nen vers l'àut come le caraterìarche për tension ëd grìja negative.

An figura 21 i arportoma 'l gràfich (indicativ) dle corent anòdica, ëd grija e total (an sël càtod) cand la
tension anòdica a l'é mantnùa costanta e a ven cambià la tension ëd grija da pì negativa che l'interdission, fin-a a
positiva. I l'oma ciamà It la corent total che a part dal càtod, e che a coincid con Ia  fin-a  cand  la  grija  a  l'é
negativa. Ig a l'é la corent ëd grìja.

It, Ia, Ig

Vg

Figura 21 - Corent total an fonsion dla tension ëd grìja

Cand la tension ëd grìja a dventa positiva rispét al càtod, e i l'oma corent ëd grìja, la relassion dij trè
més ch'i l'oma vist për ël dìodo e për ël trìodo con grija negativa, as trasforma ant la relassion:

2
3

a
ggat

V
VKIII

I arportoma, an figura 22, le caraterìstiche anòdiche indicative 'd na vàlvola 'd potensa. I l'oma vist che
da coste caraterìstiche as peulo arcavé j'àutri tipo 'd caraterìstiche e tuti ij paràmeter che as deuvro për ij càlcoj.
Parland peui d'amplificassion, i vëddroma coma coste caraterìstiche a ven-o a taj. Vàlvole dë sto tipo a son dovrà
ant ij trasmetitor .
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Figura 22 - Caraterìstiche anòdiche d'un trìodo ëd potensa

I  notoma  che  cand  la  grìja  a  l'é  positiva,  la  tension  anòdica  che  a  monta  a  pròvoca  n'ardussion  dla
corent ëd grìja, e sòn a l'é intuitiv, dal moment che as pòrta via pì eletron da la cària spassial. Com as peul vëdde
dal gràfich indicativ ëd figura 23.

Ig

+Vg

për Va = V0

për Va = 2 · V0

Figura 23 - Corent ëd grìja fonsion dla tension ëd grìja e dla tension anòdica

Abresé an sël trìodo a veuid
Ant lòn ch'i l'oma vist fin-a sì a-i son vàire còse che a servo nen mach për ël trìodo ma 'dcò për j'àutri

tipo 'd vàlvole, për ij  transistor, e via fòrt. As trata, an efét, d'un métod dë studi dërl comportament dj'element
nen linear. Dàita donca l'importansa dla còsa, i foma sì 'd considerassion che a cheujo e a s-ciairìsso le idèje a
parte da un trìodo considerà coma part d'un sircuit, che peui a l'é sempe pì ò manch ël sòlit sircuit. I consideroma
donca 'l sircuit ëd figura 24.
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Rc

Vg0

Va
Vs

Vcc

Rgei

Ia

Vg

Figura 24 - Trìodo coma element d'un sircuit

Le flece bleuve a dàn ël sens d'arferiment për le tension e la fleecia rossa a dà 'l vers positiv dla corent.
I dovroma 'l trìodo 6SN7 GT  (na session).

Manera gràfica 'd consideré 'l problema
I l'oma vist che, a parte da la famija 'd curve dite le carateristiche anòdiche dël trìodo, che a son dàite

ant ël pian Va, Ia, coma Ia  f(Va) e con Vg coma paràmeter ò, s'i voroma esse pì "pistin", a parte dl la surfàssa
caraterìstica arpresentà da Ia  f(Va, Vg), i podoma savèj tut lòn ch'an anteréssa dël trìodo e coma dovrélo.

Le caraterìstiche a son arlevà an manera sperimental, e a-i son ëd critéri costrutiv dël trìodo për fé an
manera che ste caraterìstiche a la fin a sio cole che as vorìo.

An  figura  25  i  l'oma  arportà  le  caraterìstiche  anòdiche  ëd  na  session  dël  trìodo  6SN7  GT .  A  coste
caraterìsriche a venta gionté coj ch'a son ij lìmit che a venta nen superé për nen ruviné la vàlvola.

An nòstr cas i l'oma che la tension anòdica VaMAX 300 V ;  la tension ëd grìja a venta che a sùpera
nen VgMAX  0V (a  venta  nen  che  a-i  sia  corent  ëd  grìja,  che  donca  a  venta  ch'a  resta  negativa)  ;  la  potensa
anòdica màssima a l'é PaMAX  2,5 W ;  la màssima corent anòdica a l'é IaMAX  20 mA ;  a-i é 'dcò un lìmit fra
filament e càtod da rispeté, che a l'é ëd 90 V màssim.

I dàit portà dal manual dël costrutor a diso che le doe session dla vàlvola (che a l'é un dobi trìodo) a
son nen istésse për lòn ch'as arferìss a le capacità, che a son un pòch diferente. Sì i consideroma la session che a
l'ha capacità d'intrada Ci = 2,8 pF ; capacità 'd seurtìa Cs = 0,8 pF ; capacità fra grìja e ànod Cga = 3,8 pF.

L'istéss manual a ìndica doi pont diferent ëd fonsionament, dont ël prim a l'é Va  90 V, Ia  10 mA e
Vg  0V (sto pont as treuva an efét an sle caraterìstiche) e lë scond a l'é a 250V, Ia  9 mA e Vg 8 V. Ëdcò
sto  pont  as  treuva  ant  le  caraterìstiche  e  për  sto  pont  ël  manual  an  dis  ëdcò  che Ra  7,7  k  (resistensa
diferensial), che Gm  2600 S, e che  20. I podoma noté che i l'avìo dit che  Gm Ra , e an efét as verìfica
che a l'é parèj (ël cont a fà 20,02).
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Figura 25 - Caraterìstiche anòdiche dël trìodo 6SN7 GT

Ambelessì noi i sernoma n'àutr pont ëd fonsionament, suponend d'avèj na tension Vcc = 300 V e na
resistensa 'd càrich Rc  33 k . I trassoma antlora nòstra reta 'd càrich an sle caraterìstiche, e i lo foma diret an
sla figura 25. La reta a và dal pont P1 (300 ; 0) al pont P2 (0 ; 300/33) P2 (0 ; 9,1) (i tnima ij mA e ij k  com unità
'd misura).

Për la tension ëd grìja i sernoma na tension vers metà dle caraterìstiche tajà da la reta 'd càrich, e sòn a
l'é pr'esempi a 6 V. Na media aritmética fra 0 e 16, che a corispond a l'ùltima caraterìstica tajà, a darìa 8, ma i
notoma che an sla reta la caraterìstiche as ëstrenzo vers ij valor pì negativ dla grìja e donca i preferìma ij 6 V an
grija.  Ël  serne  sto  pont  a  dipend  ëdcò  da  l'ampiëssa  dël  segnal  variàbil  an  intrada.  La  tratassion  con  sircuit
diferensial a supon che ij segnaj a sio cit, ma sì i  voroma dovré un segnal gròss, e sto segnal a venta nen che a
fasa vnì positiva la grìja. Nòstr pont ëd fonsionament a l'é donca piassà an P0,  com a l'é  indicà  an figura  25.  I
l'oma na tension anòdica Va0 = 168 V  con na corent anòdica Ia0 = 4,1 mA .

I ciamoma sircuit ëd grìja tut lòn ch'a l'é colegà fra grìja e càtod, donca nòstr generator e i , la resistensa
Rg  an  paralél  al  generator,  e  la  tension  ëd  polarisassion  che  i  l'oma  stabilì  a Vg0 6V.  I  suponoma  che  la
resistensa Rg  d'intrada a sia gròssa a basta da nen cambié la tension dël generator e i , e i consideroma che la grìja
a  assòrb nen corent.  A sta  mira  i  pensoma 'ncora  'd  fé  a  meno 'd  consideré  le  capacità  parassìte  dla  vàlvola.  I
suponoma che la tension dël generator e i , a sia e i = E0 sin wt e che donca la tension Vg  a sia :

tEVgvg sin00

I suponoma 'ncora che E0  6 V. Për vëdde lòn ch'a suced ant ël sircuit i podoma fé varié la posission
dël pont P0 an fonsion dla variassion ëd tension istantània an grija, second lòn ch'i l'oma disegnà an figura 26,
tnisend cont che la scala dle tension ëd grìja, arportà an sla reta 'd càrich, a l'é pì nen linear.



Eletricità e Magnetism - Eletrostàtica

200

P0

t

t

t

Va

Va

Ia
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5,4 mA p a p

12 V p a p

Figura 26 - Solussion gràfica dël sircuit con ël trìodo

An costa manera as treuvo tension e corent ëd seurtìa e as peul noté che j'onde che a seurto a son un
pòch distorsùe, për ël fàit che an sla reta 'd càrich le diferente caraterìstiche a tajo nen segment uguaj për
variassion uguaj, ma sti segment a tiro a vnì pì curt për tension ëd grìja pì negative. I l'oma nen fàit ipòtesi ëd
segnaj cit, donca nòstr segnal d'intrada a và da 0 fin-a a 12 V. La tension ëd seurtìa a l'ha, an corispondensa, na
variassion ëd 180 V pich a pich, e la corent a càmbia an tut ëd 5,4 mA  pich a pich.

Arfinament dël métod gràfich
Lòn ch'i l'om vist prima a propòsit dla solussion gràfica dël sircuit a l'ha l'inconvenient che an sla reta

'd  càrich  a  l'é  mal  fé  a  valuté  la  posission  dël  pont  che  a  corispond  a  na  dàita  tension  ëd  grìja  përchè  le
caraterìstiche as arferìsso giusta a quàich valor dla tension Vg,  e  donca,  an particolar  për  cit  segnaj,  a  venta  fé
n'interpolassion che a peul esse motobin pòch precisa.

Se da fianch a le caratetìstice anòdiche i arportoma 'dcò le caraterìstiche mùtue, che da 's për lor a dàn
nen d'informassion an pì dal moment che a son stàite arcavà da le caraterìstiche anòdiche mideme, I l'oma però
na manera d'evité 'd dovèj travajé sensa dovré dë scòmod ass d'arferiment inclinà. Is arferima a figura  27. andova
i consideroma sempe 'l trìodo 6SN7 GT, dont i trassoma 'dcò le caraterìstiche mùtua, dovrand l'istéss ass për la
corent  anòdica.,  e  portand  an  sj'ass  dj'assisse  a  drita  le  tension  anòdiche  e  a  snistra  le  tension  an  sla  grìja  'd
contròl. An costa manera i podoma disegné nòstra reta 'd càrich an sle caraterìstiche anòdiche, e peui i podoma
arcavé, da costa reta 'd càrich, na caraterìstica mutua "dinàmica", che an pràtica a l'é la curva 'd càrich an sle
caraterìstiche mùtue.
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Figura 27 - Métod gràfich con la curva 'd càrich an sle caraterìstiche mùtue

Për ògni pont ëd la reta 'd càrich a-i é un valor dla tension ëd grìja, un valor dla tension anòdica e un
corispondent valor për la corent anòdica. Noiàutri i voroma trové ij pont dla caraterìstica mutua dinàmica an sle
caraterìstiche mùtue. I pijoma antlora për Va ël valor 100 V che a l'é nòstra prima carateristica mutua e i
arportoma an sta caraterìstica mutua la corent Ia corispondenta. Parèj i trovoma nòstr prim pont. La corent a l'é
Ia  6,1 mA che su sta caraterìstica mùtua a corispond a na tension ëd grija ëd Vg  1,6 V. Se 'l disegn a l'é stàit
fàit bin, sta tension ëd grìja a corispond a cola dla caraterìstica anòdica che a passa ant ël pont ëd crosiera  fra la
Va  e  la  reta  'd  càrich.  An  efét  i  podoma  valuté  che  sòn,  su  nòstr  disegn,  a  stà  ant  le  toleranse  possìbij  con  jë
strument gràfich ch'i l'oma dovrà. Un dòp l'àutr, a l'istéssa manera, as treuvo j'àutri pont dla caraterìstica mùtua
dinàmica. La figura, peui, a mostra bin com as passa da un segnal ëd tension an intrada al corispondent segnal ëd
tension an seurtìa (ognidun con soa scàla)..

Parameter e sircuit diferensiaj
I provoma a calcolé ij paràmeter diferensiaj, arcordand com a son definì. Prima 'd tut i arcordoma che,

an general, le doe condutanse Ga e Gm a son diferent për ògni pont ëd fonsionament, përchè a son (sempe ant
l'ipòtesi ëd variassion cite) le derivà parsiaj, second le doe variàbij pijà com andipendente, dla surfassa che a
arpresenta la fonsion caraterìstica dla vàlvola, e j'inclinassion dj'element   ëd costa surfassa a son nen costante
ma a càmbio da pont a pont.

Ël paràmeter ,  raport dle doe condutanse, a peul ëdcò esse considerà definì da le caraterìstiche
fìsiche dla vàlvola. Con la prima definission a podrìa esse costant, ma giuta për asar, con la sconda definission a
sarìa  costant.  Dal  moment  però  che  la  sconda  definission  a  fà  d'ipòtesi  nen  vaire  verificà,  a  la  fin  a arzulta
variàbil ma pòch.
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Condutansa Ga e resistensa Ra

I partoma da le caraterìstiche anòdiche e is butoma ant un pont ëd fonsionament qualonque. I
vardoma  quaidun  dë  sti  pont,  an  manera  d'avéj  ëd  dàit  da  confronté  e  podèj  stabilì  ëd  corelassion.  Su  ste
caraterìstiche i podoma calcolé vàire valor dla condutansa diferensial anòdica Ga.  I arcordoma che se i l'avèiso
strument  e  vàlvola  a  disposission,  sti  valor  a  podrìo  esse  misurà,  ma  dal  moment  che  i  l'oma  mach  le
caraterìstiche, is contentoma d'arlevéje su coste, con tuta l'imprecision che a na derìva (ma macassìa i foma finta
'd misuréje, an manera che chi a l'ha l'atressadure e la vàlvola a peul félo)..

Dàit un pont ëd travaj, la condutansa diferensial anòdica a l'é definìa ant n'anviron dë sto pont, coma 'l
rapòrt fra la variassion ëd corent anòdica provocà da na variassion ëd tension anòdica, e la variassion ëd tension
anòdica midema, cand la tension ëd grìja a l'é mantnùa costanta. Vis-a-dì che se Ia  f (Va, Vg), la condutansa

anòdica Ga  a  l'é
a

a V
fG  e  sòn  për  la  definission  ëd  derivà  parsial  cand Va  0.  Dal  moment  che  la

condission ëd Vg = cost. a l'é arpresentà da le diferente caraterìstiche anòdiche, ël pont ëd travaj a l'é su un-a ëd
coste caraterìstiche, e la derivà parsial ch'i l'oma vist a coincid con la derivà ëd cola caraterìstica anòdica calcolà
ant ël pont ëd travaj. Donca Ga  ant ël pont P0 a l'é 'l coeficent angolar dla reta tangent a la caraterìstica anòdica
ant ël pont P0 midem. Da na mira gràfica a l'é nen fàcil disegné sta tangent an manera precisa. I l'oma provà a
disegnela an figura 25, e i l'oma trovà che për un Va  75 V  i  l'oma un Ia  6,8 mA. Se i calcoloma subir

l'invers ëd Ga i trovoma che k
I
V

G
R

a

a

a
a 111

I provoma antlora a butésse ant ël pont Va  90 V e Vg  0 e vëdde se i rivoma a avèj ël valor arportà
dal manual. An col tràit la caraterìsica a l'é quasi retilìnea e për un Va  75 V i l'oma un Ia  9,8 mA con na
Ra  7,65 k  contra ij 7,7 k  che a dà 'l manual. Donca i podoma pijé për bon ël valor calcolà e 'dcò lòn ch'i
l'oma trovà prima.

Adéss, për la tension anòdica ëd Va  250 V i vardoma 'd calcolé la resistensa diferensial Ra për ij pont
Vg 14 V , Vg 12 V , Vg 10 V , Vg 8 V , che a corispondo, ant l'órdin, a le corent  anòdiche valutà
ëd Ia  0,2 mA , Ia  1,6 mA , Ia  4,4 mA , Ia  9,1 mA. Sòn përché i voroma verifiché la dipendensa 'd Ra da la
corent anòdica Ia,  com i l'oma vist prima. Sensa ste a anflé 'ncora figura 25 i l'oma fàit ij  cont sempe a l'istéssa
manera e i l'oma trovà , ant l'órdin, ij valor Ra 66,6 k  , Ra 21,7 k  , Ra 10,5 k  , Ra 8,3 k . An efét
l'andura a l'é cola ch'i l'oma vist an figura 20.

Condutansa Gm

Da le caraterìstiche anòdiche i podoma arcavé le caraterìstiche mùtue, andova, con la tension anòdica
coma paràmeter, as serca la dipendensa dla corent anòdica da la tension ëd grìja. I l'oma vist com a peulo esse
costruìe, e sì i arportoma cole arcavà për la vàlvola 6SN7 GT. A son arportà an figura 28.

I  arpetoma  lòn  ch'i  l'oma  dit  a  propòsit  dla  condutansa  anòdica,  combiand  giusta  coordinà  e
cataterìstiche.

Dàit un pont ëd travaj, la condutansa diferensial mutua a l'é definìa ant n'anviron dë sto pont, coma 'l
rapòrt fra la variassion ëd corent anòdica provocà da na variassion ëd tension ëd grìja, e la variassion ëd tension
ëd grìja midema, cand la tension anòdica a l'é mantnùa costanta. Vis-a-dì che se Ia  f (Va, Vg), la condutansa

mutua Gm  a  l'é
g

m V
fG  e  sòn  për  la  definission  ëd  derivà  parsial  cand Vg  0. Dal moment che la

condission ëd Va = cost. a l'é arpresentà da le diferente caraterìstiche mutue, ël pont ëd travaj a l'é su un-a ëd
coste caraterìstiche, e la derivà parsial ch'i l'oma vist a coincid con la derivà ëd cola caraterìstica mutua calcolà ant
ël pont ëd travaj. Donca Gm  ant ël pont P0 a l'é 'l coeficent angolar dla reta tangent a la caraterìstica mutua ant ël
pont P0 midem. An sël gràfich i l'oma dovu antërpolé la caraterìstica con Va 170 V, andova a-i é nòstr P0, e i
l'oma tirà la tangent a col pont. Con ij nòstri cont i l'oma trovà na condutansa mùtua Gm ëd 1875 S an nòstr
pont ëd travaj. I provoma a verifiché 'l valor ëd Gm dàit dal manual për ël pont ëd travaj indicà a Va 250 V e
Vg 8 V. I trovoma 2440 S anvece dij 2600 S  indicà dal manual, e i podoma consideré l'arzultà coma bon,
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dàita la pòca precision che as peul avèj misurand an slé caraterìstiche derivà da d'àutre caraterìstiche, e tut an
manera gràfica.

Va = 100 V

Va = 150 V

Va = 200 V

Va = 250 V

Vg

Ia

5 V10 V

5 mA

15 mA

10 mA

Figura 28 - Caraterìstiche mutue dël trìodo 6SN7 GT.

Bele sensa sté a fé ij cont, se i foma score la tangent an sij pont ëd na caraterìstica për na dàita tension
anòdica, i podoma sùbit rendse cont che la condutansa Gm a chërs con ël chërse dla corent, ampressa për corent
basse e peui sempe pì pian për corent àute. Sòn i l'oma vistlo an figura 20.

Coeficent d'amplificassion
Sempe da le caraterìstiche anòdiche, i podoma arcavé la famìja dle caraterìstiche 'd contròl, andova

coma paràmeter i l'oma la corent anòdica Ia, e i vardoma la corispondensa fra la tension ëd grìja Vg e la tension
anòdica Va për ògni dàit valor ëd corent. Se i pensoma a nòstra surfassa caraterìstica, ste caraterìstiche 'd contròl
a corispondo a le lìnie d'intersession fra la surfàssa Ia  f (Va, Vg) e ij pian Ia  cost, vis-a-dì ij pian paraléj al pian
coordinà Va, Vg. An figura 29 i arportoma ste caraterìstiche.
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Figura 29 - Caraterìstiche 'd contròl për ël trìodo 6SN7 GT

I l'oma definì ël coeficent d'amplificassion   coma ël rapòrt fra la variassion ëd tension anòdica Va e
la variassion ëd tension ëd grìja Vg  che  a  la  pròvoca,  cand  la  corent  anòdica Ia  a ven mantnùa costanta.
Ancora na vira is arferima a un dàit pont ëd fonsionament, che i podoma trové an sle caraterìstiche 'd contròl dla
vàlvola (sercet ross), e 'ncora na vira sto coeficent a l'é dàit da la pendensa (coeficent angolar m ) dla tangent a la

caraterìstica an col pont, dal moment che sto coeficent angolar a l'é nen d'àutr che
g

a
V V

Vm
g 0

lim .

Ste caraterìstiche a son pitòst retilìnee (gavà l'imprecision dël métod gràfich), e donca, an pràtica an tuti
ij pont la tangent a coincid con la lìnia midema. A son ëdcò pitòst paraléle, e sòn an dis che   a vària pitòst pòch
da na corent anòdica a n'àutra. An sto cas, dàita la sensìbil liniarità dle caraterìstiche, a fà gnanca da manca 'd
consideré mach segnaj cit. Se i foma ij cont i trovoma un  24, mentre 'l manual a arpòrta (ma për n'àutr pont
ëd fonsionament) ël valor  20. Dàita la precision possìbil, is consideroma sodisfàit ëd nòstr arzultà.

Sircuit diferensial
A-i é nen da manca d'arfé tut lòn ch'i loma dësgià dit, ma i arpetoma che con ël sircuit diferensial,  as

ëstùdio mach le variassion dël segnal (i ciamoma "segnal" le variassion che a pòrto l'informassion, ëd qualonque
tipo ch'a sia), mentre as peul nen rivé a stabilì 'l pont ëd fonsionament.

Për ël pont ëd fonsionament a servo le caraterìstiche dël tipo 'd trìodo dovrà, e na vira stabilì sto pont,
sempe da le caraterìstiche as arcavo ij paràmeter diferensiaj. Ant ij manuaj dle vàlvole ëd sòlit a son nen arportà le
famìja 'd caraterìstiche për costion ëd pratissità (e cost, natural), ma a ven-o arportà un pàira 'd pont ëd
fonsionament (che tension buté an grìja e an sl'ànod, e con coste tension che corent ch'a passa ). An costi pont a
son dàit ij paràmeter diferensiaj, coma Ra, Gm,  .

A venta fé atension a nen confonde la resistensa diferensial Ra con la resistensa, che i ciamoma Rv, che
as  peul  trové,  al  pont  ëd  fonsionament,  dividend  la  tension  anòdica  për  la  coent  che  a  passa.  Sto  dàit  a  l'é
sens'àutr na resistensa dla vàlvola, che i podrìo ciamé "stàtica" opura "an corent contìnua", e che a serv mach a
stabilì 'l pont ëd fonsionament, ma che a anfluiss nen an sël comportament "dinàmich" dla vàlvola. A basta
vëdde che ant ël pont ëd fonsionament che i l'oma suponù për nòstr trìodo 6SN7 GT  i l'oma trovà na resistensa
diferensial Ra  11 k ,   mentre  se  i  pijoma  la  tension 168 V che i l'oma an sla vàlvola coma component
contìnua, e i lo dividoma për la corent ëd 4,1 mA che i l'oma an col pont i trovoma pì ò manch Rv  41 k ..

Se adéss is butoma an sle caraterìstiche 'd contròl e i partoma dal pont A, che a l'é an sla caraterìstica
relativa a 2 mA, i podoma passé , con n'increment Vg  ëd 4,1 V, e tnisend la tension anòdica costanta a 183 V,
a la caraterìstica che a corispond a 10 mA, ant ël pont C.

Su sta caraterìstica i podoma 'dcò rivéie se, anvece che an sla grija, la tension i la cambioma an 's l'ànod,
con n'increment Va ëd 85 V a-peu-pré, fin-a al pont B, sempe tnisend l'istéssa tension an gija.

Son a dis che l'efét an sla corent anòdica ëd na variassion Vg an grija a echival a na variassion Va an

sl'ànod. Ël valor assolut dël rapòrt
g

a
V
V

 a l'ha ël valor coeficent ,  dal  moment  ch'i  loma  vist  che  le

caraterìstiche a son paraléle, e sto raport a l'é 'l valor assolut dël coeficent angolar dla caraterìstica d' contròl

relativa a 10 mA. Donca i l'oma
g

a
V
V

.

Tut sòn a giustìfica j'echivalense ilustrà an figura 14 e an figura 15. Se is arferima al sircuit anòdich, i
podoma consideré la vàlvola, mach për lòn ch'as arferiss a le variassion ëd tension e corent ,  coma  un
generator  ëd tension variàbil ea ,  dont la  f.e.m.  a l'é anlià a le variassion dla tension an grìja eg da la relassion

ga ee  dont la polarità a l'é tala che cand la tension an grìja a cala, cola anòdica a monta. I l'oma vist che la
variassion ëd la tension anòdica a ancontra la resistensa diferensial Ra,  che a sarà donca la resistensa interna dë
sto generator ëd tension. Sòn a pòrta a j'echivalense 'd figura 14 e 15.

I  l'oma  peui  che  con  ij  teorema  'd  Thevenin  e  Norton  as  peul  passé  da  l'arpresentassion  dla  vàlvola
coma generator ëd tension a cola coma generator ëd corent, e la contrari.
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I l'oma 'dcò trovà le relassion fra ij coeficent Ra, Ga, Gm e  d'un trìodo, e an particolar i l'oma che

a

m
G
G

 e che
a

a G
R 1  Donca i l'oma 'dcò ima eGi . Sòn a giustìfica l'echivalensa arpresentà an figura 16.

Misura dij paràmeter
I l'oma trovà ij paràmeter dël trìodo partend da le caraterìstiche stàtiche, arlevà con ël sircuit arpresentà

an figura 2. I l'oma vist che na misura fàita parèj a l'é nen vàire precisa, e peui a l'é fàita an condission stàtiche, e
donca  nen  ant  j'istésse  condission.  A-i  son  ëd  manere  për  fé  sta  misura  an  manera  pì  precisa,  e  ant  le  giuste
condission.

Misura dël fator d'amplificassion
Për sòn as peul dovré un sircuit ciamà "pont ëd Miller", che i arpresentoma an figura 30, e che a và bin

për misuré 'l fator d'amplificassion .  An figura i l'oma 'dcò arpresentà ël sircuit diferensial anòdich.

generator ëd freq, àudio

Z scufia

 eg

R2

Ra

R1

I

Ia

Vg0
Va0

Ia

I

R1 R2

rivelator

generator ëd freq, àudio

Figura 30 - Misura dël coeficent

La polarisassion ëd grija e ànod a son stabilìe dal valor ëd Vg 0 e 'd Va 0, che a stabilisso 'l pont ëd travaj
che a anteréssa. Sti doi generator ëd tension contìnua a son supòst con resistensa interna a zero. Ant la grìja a
passa nen corent. Ël rivelator a l'é indicà coma un trasformator e na scùfia che a përmëtt ëd sente se ant ël sircuit
anòdich a passa quàich corent a audio-frequensa. A l'é ciàir che a peulo essie dë strument pì precis, ma cost a và
già bin. Ël generator ëd frequensa sentìbil a podrìa esse, pr'esempi antorna a 2 kHz, andova la sensibilità dl'orìja a
l'é pì àuta.

Is ocupoma mach ëd le component alternà. La situassion dël sircuit a dventa sempia cand, variand R1  e
R2 , as pòrta a zero 'l segnal ant la scufia. A sta mira i l'oma portà a zero la component alternà dla corent Ia. an
coste condission la tension alternà fra càtod e grìja a l'é dàita da Eg  I  R1.

Se an sël sircuit anòdich la corent alternà a l'é zero, a venta che a sia zero 'dcò l'adission dle component
alternà dla tension. An efét a venta che asia, second le lèj ëd Kirchhoff,

122 0 RIRIERIE gg dcò'opura

e da costa espression as arcava sùbit che
1

2
R
R

Cambiand le tension Vg 0 e Va 0, as peul misuré   për tuti ij pont ëd fonsionament.
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Misura dla condutansa mutua Gm e dla resistensa Ra
Për fé sta misura as peul ancora dovré un pont tipo col ëd Miller, ma con quàich modìfica. As trata, an

pràtica, ëd gionté na resistensa R3 variàbil an paralél fra càtod e ànod. Ël sircuit a l'é arpresentà an figura 31.

Vg0
Va0

Is

I

R1 R2

rivelator

generator ëd freq, àudio

Ia

R3

generator ëd freq, àudio

Z scufia

 eg

R2

Ra

R1

I

Ia

R3

Is

Figura 31 - Misura dla condutansa diferensial Gm

An figura a l'é 'dcò arportà 'l sircuit diferensial dël sircuit anòdich. La misura a ven fàita travajand an sle
tre resistense fin-a a cand ël segnal an scùfia a và a zero. Se donca la corent Is a l'é a zero, ant la maja dla vàlvola i
l'avroma, aplicand le lèj ëd Kirchhoff, che

03 gaaa ERIRI

con Eg che a val sempe 1RIEg . Donca l'espression sì dzora a dventa 13 RIRRI aa .

Da la maja ch'a conten la scùfia a arzulta 'dcò che 032 RIRI a  coma dì che 23 RIRIa
e se i dividoma member a menber ste doe equassion i trovoma :

2

1

3

3

2

1

3

3
R
R

R
RR

RI
RI

RI
RRI a

a

aa donca

e da sì, vist che i l'oma già misurà 'l coeficent  , i podoma trové la Ra coma:

1
2

1
3 R

RRRa  e la condutansa mùtua a dventa
a

m R
G

Se peui as peul supon-e che 1
2

1
R
R

, antlora
2

31
R

RR
Ra  mentre Gm a dventa

31

2
RR

RGm .
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TRÌODO A GAS

Sto tipo 'd vàlvola. che a l'ha pòch da fé con ël trìodo ch'i l'oma vist prima, A l'é sovens ciamà con sò
nòm inglèis ed Thyratron. As trata, an sostansa, d'un dìodo a gas, a càtod càud, con n'elétrod ëd contròl, che a
smija pitòst al dìodo controlà a gas con eltrodo d'inésch. Ëdcò an sto cas, na vira che l'inésch as produv, la grìja a
perd ël control dla vàlvola fin-a a cand la tension anòdica a l'é nen portà sota a un dàit livél d'interdission.

La diferensa con ël dìodo con l'ànod d'inésch a l'é che a-i é nen në scond ànod coma a-i era prima, ma
la  grìja  a  fonsion-a  con  prinsìpi  diferent,  e  la  tension  ëd  grìja  che  a  pròvoca  l'inésch  a  l'é  fonsion  dla  tension
anòdica.

An fonsion ëd com a l'é fàita sta vàlvola, a-i son diferent tipo d'operassion. Sì i vardoma mach ël trìodo
a gas comandà da la grìja negativa, che as avzin-a un pòch ëd pì al fonsionament dël trìodo a veuid.

Caraterìstica dël trìodo a gas a grija negativa
Con pì precision ël fonsionament dla vàlvola a peul esse analisà con ël sircuit ëd figura 32, për arlevé

soe caraterìstiche.

Vg

V V

mA

Vcc

Va

Ia

Figura 32 - Sircuit përt arlevé le caraterìstiche d'un dìodo a gas

I suponoma 'd parte con tension anòdica a zero e i butoma un valor ëd tension ëd grìja Vg  negativ. Ël
trìodo, an coste condission a l'é interdit. I aussòma la tension Va fin-a  a  un  valor  che  a  pòrta  la  vàlvola  an
condussion. La corent as ëstabiliss sùbit fòrta. Ant ël sircuit ëd figura, cand la corent a comensa a passé, tant la
Vcc coma la Va a l'han na variassion an diminussion, che a l'é pòch për Vcc e 'd pì për Va, dal moment che fra ij
doi valor, che prima a coincidìo, adéss a-i é 'l  sàut su Rc che a serv da limitator ëd corent. I notoma che an sta
fàse 'd condussion ël trìodo as compòrta coma un dìodo a gas a càtod càud. La corent a monta sùbit vers ël valor
ëd saturassion, e 'l sàut ëd tension an sla vàlvola a l'é pitòst cit (antorna a 10 ò 15 V). A-i é donca da manca 'd
limité la corent ant ël sircuit estern (còsa che a fà la resistensa Rc  an figura).

A sta mira la grija a l'ha pi gnun contròj an sla vàlvola e bin portandla negatìva fòrt, la condussion a
càmbia nen e a l'é anlià mach a la tension anòdica. La condussion as manten fin-a a cand la tension anòdica a cala
sota 'l pont ëd jonisassion, che a peul esse 10 ò 15 V.

Ël pont ëd tension Va andova la vàlvola a l'é andàita an condussion, ansema al valor dla tension Vg  ëd
grìja, a fà un pont an sël pian Vg , Va. Cost a l'é 'l pian dla caraterìstica 'd contròl. Për vàire valor ëd la tension ëd
grìja. Dòp avèj portà la tension anòdica a zero, as ampòsta n'àutr valor dla tension ëd grìja e as afà la misura. An
costa manera as treuva na curva coma cola arportà an figura 33.

Ël fàit che la grìja a perda 'l contròl a l'é consegoensa dël  fàit che antorna a costa, che a l'é negativa, as
forma na nìvola  'd  jon positiv  che a  la  schermo,  parèj  com a elìmino la  cària  spassial  antorna al  càtod.  An sël
gràfich ëd figura 33 i notoma che ij pont che a stan sota la curva a son coj che a corispondo a la vàlvola interdìa,
mentre coj che a stan dzora la curva a corispondo a la vàlvola an condussion
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Figura 33 - Caraterìstica dël Thyratron 884

I podoma noté che cand la vàlvola a l'é interdìa, as compòrta coma un trìodo a veud, e 'l camp elétrich
antorna al càtod a l'é proporsional a l'adission dle tension Va e  Vg.  andova  m  a  l'é  sempe  'l  fator
d'amplificassion. La conussion a peul ancomensé cand sto camp a dventa positiv. Da sto moment anans ij  jon
positiv che a torno vers ël càtod e a van vers la grija a càmbio le còse com i l'oma vist.

Temp ëd jonisassion e dejonisassion
A-i  é  un  ritard  fra  'l  moment  che  la  tension  a  riva  a  la  zòna  'd  condussion  e  'l  moment  che  la

condussion as ëstabiliss. Sto temp a ven ciamà "temp ëd jonisassion ". Sto temp a l'é sempe motobin curt, e 'd
sòlit a stà sota 'l s. A l'é ràir che a peussa rivé a quàich s.

A l'é anvece motobin pì longh ël temp ch'a-i và për arporté la vàlvola a l'arpòs cand la tension a và sota
'l valor ëd jonisassion che a garantiss la condussion. Për torné a le condission ëd partensa an manera che la grìja a
peussa arpijé 'l contròl, an fonsion ël tipo 'd vàlvola a passo da 100 s  fin-a a 1 ms.  Sto temp a l'é ciamà "temp
ëd dejonisassion ", e an efét a corispond al temp necessàri për che ij jon as ëslontan-o da la grìja e as arcombin-
o con j'eletron.

Aplicassion
I acenoma a doe aplicassion che a mostro com a peulo esse sfrutà le caraterìstiche dë sta vàlvola, che a

peulo vnì motobin a taj. I vardoma n'ossilator a dent ëd réssia e n'ardrissator con regolassion ëd tension.

Ossilator a dent ëd réssia
Is arferìma a la figura 34 , andova i l'oma arpresentà an manera "essensial" n'ossilator a dent ëd rerssia,

basà an sla cària d'un condensator C an 's na resistensa R, e donca con na costant ëd temp t = R C, e la scària
velòce dël condensator midem an s'un trìodo a gas, con na costant ëd temp motobin pì cita. I dovroma ij dàit dla
vàlvola dont i l'oma disegnà la caraterìstica.

Da costa caraterìstica as ved che con na tension an grija ëd Vg  15  V, la vàlvola a comensa a
condùe cand la tension anòdica a riva a 120 V. An efét la tension anòdica a chërs përchè 'l condensator as cària
an sla resistensa. Con ij valor indicà an figura, la costant ëd temp   a l'é  10  33 10  330 ms. I suponoma
'd parte ant ël moment che la tension a riva a 120 V, e dòp 1 s  la vàlvola a và an condussion.

An sël condensator a-i é na cària che a val 120  10  Coulomb e i foma la suposission che la tension
anòdica che a dëstissa la vàlvola a sia ëd 20 V. La vàlvola a venta antlora che a porta via dal condensator  la cària
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ëd (120 - 20)  10  Coulomb, e i suponoma che a lo fasa con na corent ëd 250 mA. A-i buta antlora un temp t che
a val t  Q/I 40 s.

Vg 15 V

Vcc = 300 V

C = F

R = k
Va

t

120

20

Figura 34 - Ossilator a dent ëd réssia

A sta mira la vàlvola as dëstìssa e, a parte dai 20 V che a-i son ancora an sël condensator, cost as cària
andand vers ij 300 V, travers la resistensa, con na costant ëd temp ëd  10  33  10  33 ms. Për rivé a la
tension ëd 120 V (sàut ëd 100 V, dal moment che a part da 20 V) a-i buta 14,6 ms.

Pen-a la tension a riva torna a 120 V a arcomensa n'àutr ciclo. La tension anòdica a pija donca la forma
a dent ëd réssia che a l'é arpresetà an figura.

Ardrissador controlà
Is limitoma a consideré un sircuit coma col ëd figura 35, con un càrich an série a un trìodo a gas e na

tension alternà. A seconda dla tension ëd contròl, ël càrich a arsèiv na corent pulsanta che a l'hà un valor medi
fonsion dla tension ëd grìja.

Vg1

Rc

Vac

Vg

Vg

t

Vg1

/ 2

Figura 35 - Ardrissator regolà

An sl'ànod a-ié  na forma d'onda sinusoidal,  e  cand a-i  é  la  mesonda negativa  la  vàlvola  a  l'é  sensàutr
interdìa e ant ël càrich Rc a passa nen corent. Cand a riva la mesonda positiva, la condussion a part, an fonsion
dla  tension ëd grìja,  cand a-i  son le  condission ch'i  loma vist.,  e  donca mach na part  dla  mesonda a  passa.  An
costa manera, però, la regolassion a l'é possìbil da la mesònda compléta (Vg  0) fin-a a cand la fase dl'onda a
riva a  /2.

An figura a l'é mostrà com as peul arcavé, da la tension anòdica e da la caraterìstica 'd contròl, la curva
che a dà la tension crìtica (d'inésch) an grìja, an fonsion dël temp, dal moment che la tension anòdica a varia ant
ël temp con na lèj sinusoidal. As peul generalisé sta curva, che an figura a l'é disegnà an ross, butand an 's j'assisse
l'àngol ëd fase dla tension anòdica. Dàita antlora na tension anòdica alternà con un na dàita ampiëssa màssima, as
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peul trové sta curva. A-i é n'interessanta manera 'd dovré st'arzultà, e për vëddla is arferima a figura 36, andova i
suponoma 'd buté an grìja na sinusòid ëd comand, con l'istéssa frequensa dla tension anòdica, e dont i podoma
cambié la fàse rispét a la tension anòdica midema, adissionà a na tension negativa. I arportoma tre situassion
diferente.

Vac

t

Vac

t

Vac

t

Vg0

Vg Vg Vg

Figura 36 - Regolassion con sinusòid a fàse variàbil

An costa manera la regolassion a peul andé pì an là ëd , ma a venta noté che an prinsìpi e a la fin
dël més perìod la regolassion a l'é pitòst crìtica. Për avèj na regolassion meno crìtica as peul aumenté l'ampiëssa
dla sinusòid ëd contròl, ma se an costa manera a-i son perìod andova la vàlvola a l'ha tension anòdica inversa ma
grìja positiva , as forma na corent an grìja e 'd jon positiv a casco an sl'ànod. Ëd sòlit costa a l'é na situassion che
a dovrìa esse evità.

La manera la pì eficenta 'd controlé la vàlvola a l'é cola 'd dovré d'impuls positiv an 's na base negativa
e cambié la fàse 'd costi impuls, ma sì i stoma nen a vardé an che manera, dal moment che sì is ocupoma pì che
d'àutr dle caraterìstiche dël trìodo a gas, e i vëddroma peui pì anans particolar solussion sircuitaj.


