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Part sés - Vàlvole termojòniche - A pì che tre elétrodo
I  comensoma  a  vardé  'l  tétrodo.  I  partoma  da  le  caraterìstiche  stàtiche  e  peui  i  vardoma  la  reta  'd  càrich  e  ij
parameter  dinàmich con ël  sircuit  diferensial.  Peui  i  passoma al  pèntodo,  che i  vardoma ant  l'istéssa  manera.  I
foma n'acénn al tétrodo a fass e peui i passoma a vardé le vàlvole compòste (comprèise le tentagrìja) e si doma na
prima uciada a la conversion ëd frequensa, lassand për dòp d'andé ant l'ancreus. I vardoma le vàlvola rivelatriss e
amplificatriss,  ma  sempe  da  la  mira  dla  vàlvola,  lassand  ij  sircuit  për  dòp.  I  finima  parland  ëd  tubo  a  ragg
catòdich.
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TÈTRODO

Un tétrodo a l'è, coma base, un trìodo, con càtod, ànod e grìja 'd contròl, andova a l'é stàita giontà na
sconda grìja ant lë spassi fra la prima e l'ànod. An figura 1 i l'oma arpresentà an manera schemàtica un-a dë ste
vàlvole e i l'oma arportà sò sìmbol.

ànod

càtod

filament

grija 'd contròl
grija schèrm

ànod

càtod

filament

grija 'd contròl

àmola

sòco

grija schèrm

pedin

Figura 1 - Tétrodo a veuid

La rason che a  l'hà  portà  a  pensé a  sto elétrodo giontà  a  l'é  che fra  grìja  e  ànod d'un trìodo a-i  é  na
capacità (dal moment che as trata macassìa ëd doi condutor afacià) e an vàire aplicassion sta capacità, che a l'é ëd
quàich picofàrad,  a  peul  esse  danosa,  përchè a  arpòrta  an sla  grìja  na part  dla  tension alternà che as  treuva an
sl'ànod. La grija ch'a ven giontà a l'ha pròpi la fonsion dë schermé la grìja 'd contròl da l'ànod. A ven mantnùa a
tension costanta e a arduv ëd vàire desen-e 'd vire la capacità fra grìja 'd contròl e ànod rispét a cola che as peul
avèj ant un trìodo.

As supon che la grija schern, che i podoma ciamé G2 , a sia a na tension positiva, che a peul nen esse
tròp  àuta,  dal  moment  che  ant  ël  camp  andova  la  tension  anòdica  a  l'é  pì  bassa  'd  cola  dla  grìja  scherm  le
caraterìstiche a son motobin nen regolar.. J'eletron dla cària spassial , controlà macassìa da la grija 'd contròl, che i
podoma ciamé G1 ,  a  ven-o acelerà  da la  tension dla  grìja G2 e  na part  a  van su sta  grìja  e  parej  a  produvo na
corent ëd grija scherm, ma la part la pì granda a viagia vers l'ànod e a fà la corent anòdica.. Ël fàit che a-i sia sto
scherm anans a l'ànod a fà an manera che la corent a dipenda bin pòch, ò quasi gnente da la tension anòdica. I
podoma anticipé che, dal moment che gròsse variassion ëd tension anòdica a dan bin cite variassion ëd corent
anòdica,  la  resistensa  diferensial  anòdica  a  arzulta  motobin  gròssa.  I  vëddroma  che  la  condutansa  mutua  a  l'é
'ncora an sl'órdin ëd cola dël trìodo, e sòn a pòrta a un coeficent d'amplificassion motobin gròss.

A-i é però n'inconvenient che as verìfica ant la vàlvola, dovù a j'eletron che a rivo an sl'ànod acelerà da
la grìja scherm. Sti eletron a pròvoco emission secondària d'eletron da part ëd l'ànod, e donca as forma na sòrt ëd
cària  spassial  davzin a  l'ànod.  Cand la  tension anòdica  a  l'é  pì  àuta  dla  tension dla  grìja  G2,  sti  eletron a  tiro a
torné an sl'ànod, mentre che se la tension anòdica a l'é pì bass ëd cola dla grìja G2, sti elerton a van an sla grìja, a
fan chërse la corent ëd grìja mentre che a fan diminuì la corent anòdica. La corent total a resta pì ò manch istéssa,
e lòn che a và nen a l'ànod a và a la grija G2. Për certi tipo 'd tétrodo e particolar situassion dle tension, la corent
anòdica a peul adiritura cambié segn, dal moment che j'eletron secondari a son ëd pì dij primari, e a van quasi tuti
a la grija scherm.
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L'usagi  dë  sto  tipo  'd  vàlvola  a  l'é  stàit,  an  pràtica,  limità  al  perìod  prima  dl'ariv  dël  pèntodo,  che  i
vëddroma,  ò 'd  soa modìfica  an tétrodo a  fass  (che i  vëddroma).  Costa  a  l'é  la  rason che an fòrsa  a  arferìsse  a
caraterìstiche indicative, dal moment che a l'é bin difìcil trové 'd caraterìstiche misurà dabon an 's na vàlvola (com
a podrìa esse la vàlvola 35 ).

Coma  për  ël  trìodo,  ëdcò  për  ël  tétrodo  ël  comportament  a  peul  esse  arcavà  da  le  caraterìstiche
anòdiche, ma ambelessì a peul esse anteressant vardé 'dcò le caraterìstiche relative a la grìja sherm. Sòn a l'ha
n'anterésse pì teòrich che pràtich, dal moment che 'd sòlit la grìja scherm a ven tnùa a un potensial fiss e donca a
l'é coma se a fasèissa part dle caraterìstiche fìsiche dla vàlvola. Macassìa la corent ëd G2 a càmbia con ël pont ëd
fonsionament, e a l'é interessant studié ij mecanism ëd fonsionament dla vàlvola. I vardoma antlora coma arlevé
ste caraterìstiche e com a son fàite.

Caraterìstiche stàtiche
An figura  2  i  arportoma  un  sircuit  complét  për  arlevé  la  caraterìstiche  d'un  tétrodo,  andova  as  peul

amposté le tension an sl'ànod, an sla grìja scherm e an sla grìja 'd contròl, e as peul misuré la corent anòdica e la
corent ëd grìja scherm (la corent ëd grìja 'd contròl as misura nen përchè, almanch ambelessì, i suponoma che la
grija contròl a sia tnùa sempe negativa.

Rg1

Rp

V

mA

V

Ia

VaVg

mA

V

Ig2

Vg2

Rg2

Figura 2 - Sircuit për arlevé le caraterìstiche dël tétrodo

Su ste caraterìstiche a l'é bin evidensià l'efét dl'emission secondària da l'ànod. I arportoma prima na
caraterìstica anòdica ilustrativa, giusta sbossà, che a përmët d'evidensié 'l fonsionament. An figura 3 i arportoma
le caraterìstiche indicative dla corent total , dla corent anòdica e dla corent ëd grìja scherm, con na tension fissa
an sla grìja 'd contròl, na tension fìssa an sla grìja scherm e la tension anòdica variàbil.

Va

Ia

I

It

Ig2

Curve con
Vg1 = Cost.
Vg2 = Cost.

Iax

Itx

Ig2x

Vax

Figura 3 - Corent total. anòsica e 'd grìja scherm al varié dla tension anòdica

I notoma subit che la corent total (cola che a seurt dal càtod) , già a parte da tension anòdica a zero, a
l'ha un valor nen vàire diferent da sò màssim, contut che cost a sia 'd sòlit ël pont pì bass ëd costa curva. Sòn a l'é
dovù al càmp prodòt da la grìja scherm, che a sta mira a cheuj tuta la corent. Pen-a la tension anòdica a comensa
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a monté, sùbit l'anòd as pòrta via d'eletron dël fluss total, fasend calé la corent an grija . As ved che la curva dla
corent anòdica (rossa) a monta ampréssa, mentre autertant ampréssa a cala cola dla corent ëd grìja ( vërda trategià
- is arferima sempe a grija scherm). La corent total (curva bleuva) a monta un pòch ma nen vàire.

I notoma che an corispondensa ëd na tension qualonque (an figura i l'oma indicà 'l pont Vx )  le  tre
corent It, Ia, Ig 2 a son fra 'd lor ant la relassion 2gat III .

A na dàita mira, cand l'emission secondària a comensa a esse bondosa, i soma ant la situassion che la
tension an sla grija scherm, che a l'é fissa,  a l'é pì àuta ëd cola dl'ànod e donca j'eletron secondàri a van pitòsta a
sta grìja che nen a l'ànod. Sòn a produv na diminussion dla corent an 's l'ànod e un bon aument dla corent ëd
grìja, mentre la corent total a l'ha mach cite variassion. Cand la tension an sl'ànod a l'é bastansa àuta, l'emission
secondària a riva pì nen a alimenté la corent ëd grìja scherm, mentre a son j'eletron secondari emëttù da la grìja a
alimenté la corent anòdica, la corent ant la gìja scherm as arduv a vantagi dla corent anòdica, che a chërs.

A sta mira l'aument dla tension anòdica a pròvoca pì nen un sensìbil aument ëd corent, la corent
anòdica a resta àuta e cola 'd grìja scherm a resta pitòst bassa. An costa part dle caraterìstiche la corent anòdica a
l'é, an sostensa, andipendenta da la tension anòdica, e la corent total It  a peul esse aprossima ant na manera che
a smija a lòn ch'i l'oma vist për ël trìodo, coma fonsion dla tension an sle grìje G1 e G2.

2
3

1

2
112

g
ggat

V
VKIII

andova Vg1 a l'é la tension an sla grìja 'd contròl, Vg2 a l'é la tension an sla grìja scherm e 1  a l'é un fator che a
l'ha 'l but ëd quantifiché l'influensa dla gija scherm. mentre K1 a  l'é  'l  fator  d'adatament  che  a  dipend  da  le

caraterìstiche fìsiche dla vàlvola. La coent total a và a zero cand
1

2
1

g
g

V
V .

Vardoma adéss pì da davzin le diferente caraterìstiche che a peulo esse arlevà con ël sircuit ch'i l'oma
disegnà an figura 2.

Influensa dla grìja scherm
I comensoma a butésse ant le condission ëd fissé un potensial anòdich, e vardé com a càmbia la corent

total 2gat III  al cambié dla tension an grìja 'd contròl G1, dovrand coma paràmeter la tenson an sla grìja
scherm G2. Le caraterìstiche a son coma cole indicà an figura 4.

Për Va = Va0

Vg2 = V1

Vg2 = V2

Vg2 = V4

Vg2 = V3

Itot (mA)

Vg1  (V)
412 8

8

6

4

2

Valor indicativ për :
Va = 180 V
e
V1 = 160 V
V2 = 120 V
V3 = 80 V
V4 = 40 V

Figura 4 - Corent total fonsion ëd Vg1 , con paràmeter Vg2
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Caraterìstiche anòdiche
An figura 5, anvece, i arportoma le caraterìstiche anòdiche cand la tension dla grìja scherm a l'é

costanta (normaj condission d'usagi), vis-a-dì le caraterìstiche dla corent anòdica an fonsion dla tension anòdica,
dovrand coma parameter la tension ëd grìja 'd contròl. Cost a l'é l'istéss tipo 'd caraterìstiche che i l'oma dovrà
con  ël  trìodo  për  la  solussion  gràfica  e  për  trové  j'àutri  tipo  'd  caraterìstiche,  e  ij  paràmeter  diferensiaj.  Ant  la
figura ij valor a son indicativ e as arferìsso a n'ipotética vàlvola possìbil.

Vg1 = 0 V

Vg1 = 2 V

Vg1 = -4V

Vg1 = 6 V

Vg1 = 8 V

15010050 200 2500

Vg2  30 V

Va (V)

Ia (mA)

3

2

1

Figura 5 - Caraterìstiche anòdiche dël tétrodo

Caraterìstiche mùtue
D'àutre caraterìstiche che as peulo arcavé a son le caraterìstiche mùtue, andova la variàbil ansipendenta

a l'é la tension dla grìja 'd contròl e la variàbil sercà a l'é la corent anòdica, tnisend la tension anòdica coma
paràmeter, fissa për ògni curva. Coste caraterìstiche a son arlevà për na dàita tension ëd grìja scherm. Mentre për
ël trìodo costa a l'era na fanìja a curve bin distinguibij, an sto cas le caraterìstiche ason bele che coincidente për
diferente tension anòdiche. I arportoma ste carateristiche (sempe indicative) an figura 6.

4 3 2 1

Va = 150 V
Va = 115 V

Va =   80 V

Vg2 =   80 V

Vg1 (V)

Ia (mA)

Figura 6 - Caraterìstiche mùtue dël tétrodo
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Caraterìstiche 'd grìja scherm
I arportoma 'ncora n'arlevament che a peul esse fàit, e che a l'é la corent ëd grìja scherm cand la tension

Vg 2 a  l'é  costanta  e  a  vària  la  tension anòdica,  dovrand la  tension Vg 1 coma paràmeter dla famìja, I l'oma già
acenà prima che as  treuva na curva con na sàgoma che a  smija  cola  dle  caraterìstiche anòdiche voltà  da sot  a
dzora, che però peui a tend sempe a na corent cita për tension anòdica àuta. As oten-o con la diferensa chi' l'oma
vist fra la corent total e la corent anòdica. An figura 7 i arportoma, sempe ant la sòlita manera indicativa, tre 'd
coste caraterìstiche, e për un-a i trategioma 'dcò le corent total e anòdica.

Ig2 (mA)

10

50

50

40

30

20

150100 250200

corent total a Vg1 = 0V

corent anòdica a Vg1 = 0V

Vg1  0 vV

Vg1  1 vV
Vg1  2 vV

Vg2  60 V

Va (V)

Figura 7 - Caraterìstiche 'd grìja scherm d'un tétrodo

Caraterìstiche 'd contròl
Com  i  l'oma  fàit  për  ël  trìodo,  ëdcò  ambelessì  i  podoma  serché  la  relassion  fra  tension  ëd  grìja  'd

contròl e tension anòdica a corent anòdica costanta. Se i fissoma na corent an sle caraterìstiche anòdiche, costa a
taja ste caraterìstiche relative ai diferent valor ëd tension ëd grìja an pont che a l'han na dàita tension anòdica.

I trovoma sùbit na bela dificoltà përché i dovrìo avéj caraterìstiche anòdiche motobin s-ciasse për trové
bele mach doi pont. I podrìo, antlora, dovré 'l sircuti për arlevé nòstre caraterìstiche e, dàita na tension ëd grìja
scherm, i podrìo dé 'l  prim valor a la grìja 'd contròl, e varié la tension anòdica fin-a a trové 'l  valor dla corent
anòdica relativa a nòstra curva. Paréj i l'oma 'l prim pont (Vg, Va).  Peui i cambioma tension an grìja 'd contròl e i
arportoma la  tension anòdica  al  pont  andova as  oten torna nòstra  corent  anòdica,  e  parèj  i  trovoma në scond
pont, e via fòrt. La caraterìstica trovà a arzulta motobin rìpida e pòch precisa.

An particolar i notoma che a l'ha un sens serché costi paràmeter mach ant la part ëd caraterìstiche
regolar, përché andova a-i é l'assion dl'emission secondària la vàlvola a l'é nen dovràbil (se nen për quàich
aplicassion motobin particolar).

Da coste caraterìstiche, për ël trìodo, i arcavavo 'l valor ëd , che a corispondìa al coeficent angolar dle
caraterìstiche (che a podìo esse considerà retilìnie). An sto cas a conven arcavé m da soa relassion con Ra e Gm.

La reta 'd càrich
Parèj  coma  i  l'oma  fàit  për  ël  trìodo,  ëdcò  ambelessì  i  podoma  amposté  'l  problema  dë  stabilì  'l

fonsionament dla vàlvola an manera gràfica, e tute le considerassion fàite për ël trìodo a valo 'dcò ambelessì.
L'incovenient che as verìfica adéss a l'é la fòrta distorsion dle caraterìstiche che i l'oma a tension

anòdiche basse. I l'oma arportà, an figura 8, le caraterìstiche d'un tétrodo, e i l'oma disegnà doe diferente rete 'd
càrich.  Peui i l'oma suponù d'avéj an grìja contròl na tension sinusoidal, e i vardoma, ant ij doi cas, còs a càpita
antel sircuit anòdich.
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A l'é evident che se la reta 'd càrich a và a tajé le caraterìstiche ant ël prim trait nen drit, a n'azulta na
distorsion nen acetàbil dël segnal.

I  l'oma  già  vist  con  ël  trìodo  che  pì  la  reta  'd  càrich  a  l'é  pòch  inclinà  an  sl'orisontal  (e  donca  pì  la
resistensa 'd càrich a l'é gròssa) e pì l'amplificassion as avzin-a al coeficent . Ëdcò sì a càpita l'istéss, ma a venta
limité 'l valor dla resistensa për nen andé a anteressé 'l tràit ëd caraterìstiche nen retilìnie. Sòn a veul dì 'dcò limité
l'amplificassion, che macassìa a l'é pitòst pì àuta che për ël trìodo.

La figura a arpresenta le caraterìstiche ipotétiche  (ma rasonà) dël tipo ëd cole che i l'oma disegnà
prima, con ij valor ëd corent e tension che a peulo esse coj d'un tétrodo real.

A l'é ciàir dal disegn che la part ùtil dle caraterìstiche a l'é cola andova le caraterìstiche mideme a son
quàsi orisontaj. I l'oma arportà, con l'istéss ass dla corent anòdica,  ëdcò le caraterìstiche mutue, e ansima a coste
i l'oma disegnà la caraterìstica mùtua dinàmica për la resistensa 'd càrich ëd 200 k , che a arzulta bin deformà e a
tira  a  avèj  un tràit  quàsi  orisontal,  e  la  caraterìstica  dinàmica për  un càrich ëd 83 k ,  che anvece a  va  bin.  Le
stésse rete 'd càrich a son stàite disegnà an sle caraterìstiche anòdiche.

Ant ël cas dla resistensa 'd càrich ëd 200 k   na mesonda dël segnal a arzulta motobin distorzùa
mentre la sconda a l'ha na fòrta amplificassion, mentre ant ël cas ëd càrich a 82 k , la rispòsta a l'é pitòst linear,
ma l'amplificassion a l'é pì bassa.

Vg1 = 0 V

Vg1 = 1 V

Vg1 = 2
V

Vg1 = 3 V
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2mA

1mA

1234Vg1 V

Seurtìa con Rc 200 k

Seurtìa con Rc 82 k
Intrada

Rc 200 k

Rc 82 k

Figura 8 - Rete 'd càrich për un tétrodo

Paràmeter dël tétrodo
Pròpi coma i l'oma fàit për ël trìodo, ëdcò për ël tétrodo i podoma definì ij tre paràmeter diferensiaj ëd

"resistensa diferensial anòdica Ra "  ,  ëd  "condutansa diferensial mùtua Gm ",  e  'dcò  ëd   "coeficent
d'amplificassion ".  Con  costi  paràmeter  as  peul  peui  amposté  la  solussion  analìtica  dij  sircuit.  Ant  lòn  ch'i
disoma sì sota, ëd sòlit i parloma nen ëd grìja scherm e 'd soae tension ò corent. An efét i suponoma che costa a
sia  fissà  a  un  valor  ëd  fonsionament  che  a  pòrta  le  caraterìstiche  a  esse  cole  ch'a  son.  Noi  i  dovroma  coste
caraterìstiche.

A l'é ciàir che se la tension an sla grìja scherm a ven cambià ò a ven cambià quaicòs an sò sircuit, le
caraterìstiche  dla  vàlvola  as  modìfico.  La  tension  ëd  grìja  scherm  a  l'é  donca  'dcò  chila  un  paràmeter  che  a
stabilìss le caraterìstiche dla vàlvola. An lòn ch'a ven sòn a l'é considerà an manera implìcita.
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Resistensa diferensial anòdica Ra

I l'oma definì costa resistensa Ra coma costantcand g
a

a
a V

I
V

R . La resistensa diferensial a l'é

definìa ant un dàit pont ëd travaj P0,  che an sël pian dle caraterìstiche anòdiche a stà su na carateristica
corispondenta a na tension ëd grìja contròl Vg, a la crosiera fra na corent Ia e na tension anòdica Va.

Se i perloma dla "condutansa diferensial anòdica" costantcand g
aa

a
a V

RV
I

G 1 ,  i l'oma

vist che da na mira matemàtica as trata donca dël coeficent angolar dla tangent a la caraterìstica ant ël pont P0.
Contut che da 's për tut, an sla caraterìstica, i peusso definì sta tangent, an pràtica an anteréssa, coma sempe, la
part àuta e regolar dla caraterìstica, che a l'é an pràtica retilìnia. Donca la condutansa diferensial, për tuti ij pont
che a stan su sta part ëd caraterìstica, a l'é dàita dal coeficent angolar d¨sto tràit dla caraterìstica midema.

La caraterìstica a l'é quàsi orisontal, dàita la quasi indipendensa da la tension anòdica da la corent
anòdica, e donca sta condutansa a l'é bin cita, e nen fàcil da misuré. As nòta, macassìa, che la pì àuta dle curve,
cola për Vg1  0,   a l'ha 'd sòlit na pendensa valutàbil,  e che j'àutre caraterìstiche, con bon-a aprossimassion, a
manten-o l'istéssa  forma,  ma a  son "sgnacà "  an manera  che tute  j'  autësse  an sl'ass  dle  tension,  donca tute  le
corent, as arduvo an proporsion.

Su nòstre caratertìstiche (is arferima a cole 'd figura 5)  i podoma, pr'esempi, lese an sla carateristica për
Vg  0 V,   che a Va  100 V la corent a l'é Ia  3,45 mA e che a Va  250 V la corent a l'é Ia  3,7 mA.  I

podoma dì che su sto tràit la resistensa Ra  a val: k
II
VV

G
R

aa

aa

a
a 600

25,0
1501

12

12

Se adéss i vardoma la curva caraterìstica për Vg 2 V , i notoma che a Va  250 V la corent Ia al'é
dventà Ia  2,95 mA, con n'ardussion d'un fator a  3,7  2,95  1,254. I podoma supon-e che a Va  100 V  la
corent a sia arduvùsse dl'istéss fator, e donca da Ia  3,45 mA  fin-a a Ia  3,45 / 1,254  2,75 mA.

Passand da un pont a l'àutr su sta caraterìstica, 'l sàut ëd corent a dventa Ia  0,2 mA. Dal moment

che 'l sàut ëd tension a resta costant, la resistensa Ra a dventa k
II
VV

G
R

aa

aa

a
a 750

2,0
1501

12

12 .

Condutansa diferensial mùtua Gm

I l'oma definì sto paràmeter coma costantcand a
g

a
m V

V
IG .  Sto  paràmeter  a  peul  esse

arcavà da le caraterìstiche mùtua, e a càmbia për ògni pont ëd fonsionament P0.  I l'oma però vist che a-i é bin
pòca diferensa për caraterìstiche relative a diferente tension anòdiche, e 'd sòlit la curva a l'ha na pendensa
variàbil  mach ant  la  prima part,  për  tension ëd grìja  contròl  pitòst  basse.  Sòn sempe se  i  consideroma tension
anòdiche andova le caraterìstiche relative a son linear. Për tension pì basse le curve dle caraterìstiche mùtue a son
ëdcò lor iregolar e sgnacà vers ël bass.

Ël coeficent as treuva, për un dàit pont, com i l'oma fàit për ël trìodo.

I tiroma donca la tangent a la curva ant ël pont P0 considerà, e i calcoloma 'l coeficent angolar ëd costa
tangent. Ël valor che as treuva a l'é dl'istéss òrdin ëd grandëssa 'd col che as trovava për ël trìodo.

Për le curve ch'i l'oma disegnà an figura 6, se i sercoma Gm ant ël pont P0 caraterisà da Va  115 V e
con Vg 1 V  i  trovoma che 'l  coeficent angolar dla tangent, che a val Gm,  esprimend la corent  an A e la
tension an V, a val Gm 7800 / 2,2  3545 S.

Coeficent ò fator d'amplificassion
I l'oma definì sto paràmeter coma costantcand a

g

a I
V
V

.  Për  com  a  son  fàite  le

catraterìstiche, a l'é mal fé a determiné sto coeficent calcoland an sle caraterìstiche 'd cxontròl sò valor, për ël fàit
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che a l'é pitòst difìcil arcavé pròpi le caraterìstiche 'd contròl. Ma për fortun-a a contìnua a valèj la relassion ch'i

l'oma vist a propòsit dël trìodo, vis-a-d' che costantcand aam
a

a

g

a

g

a IRG
I
V

V
I

V
V

.

Ëdcò sto paràmeter a l'é definì për ògni pont P0 ëd fonsionament. I l'oma nen, ant j'esempi ch'i l'oma
fàit për Ra e për Gm trovà doi valor dle stésse caraterìstiche, ma i podoma macassìa noté che i l'oma na gròsse
resistensa Ra (órdin dij 500 k ) e na Gm che a l'é coma cola dël trìodo (órdin ëd 2000 S) e donca 'l fator  a
arzulta ant l'órdin ëd 1000.

Sircuit diferensial
A-i  son nen diferense 'd  sostansa rispét  a  lòn ch'i  l'oma vist  a  propòsit  dël  trìodo.  I  l'oma sempe un

pont  ëd  fonsionament  an  corent  contìnua,  e  a  sto  pont  as  buta  ansima  ël  sircuit  diferensial  che  a  càlcola  le
variassion. A l'é ciàir che le condission a son sempe cole 'd cite variassion.

A venta però ten-e present che andova le caraterìstiche a peulo esse considerà retilìnie, la limitassion a
cite  variassion  a-i  é  nen,  e  'l  sircuit  diferensial  a  peul  esse  aplicà  'dcò  a  variassion  che  a  seurto  nen  dal  tràit
considerà coma relilìnio.

Ël gràfich dle carateristiche a ven a taj për stabilì 'l pont ëd fonsionament (se a l'é nen già stabilì) e për
verifiché che variassion as peul amëtte prima 'd seurte da la zòna retilìnia. A l'é ciàir che ant ël pont ëd
fonsionament a venta conosse (ò calcolé) ij paràmeter diferensiaj.

Për  nen arpéte  giusta  lòn ch'i  l'oma dit  për  ël  trìodo,  i  foma l'ipòtesi  che nostr  tétrodo a  l'àbia  coma
càrich un sircuit arsonant paralél, com i arpresentoma an figura 9. Second lòn ch'i l'oma vist për ël trìodo e che a
val an general, i arportoma ël sircuit fìsich ant la part 1) ëd figura, ël sircuit an corent contìnua ant la part 2) e 'l
sircuit diferensial ant la part 3).

L

RS

C

VS

R2

R1

Vcc

V0g1

eg

egVcc

RSRa0 Ra R'

3)2)

1)

Figura 9 - Sircuit diferensial con càrich arsonant

I consideroma, coma esempi, un tétrodo che a l'àbia le caraterìstiche arportà an figura 10, che coma
sempe a son caraterìstiche ipotétiche ma possìbij për un tétrodo. I l'oma da manca 'd trové Ra e ,  donca  i
trovoma Ra e Gm e peui i calcoloma .

I  l'oma  'dcò  da  trové Ra0 ,  che  a  ven  da  lë  stabilì  'l  pont  ëd  fonsionament.  La  resistensa  RS a  l'é  la
resistensa an série a l'indutansa (resistensa dl'avolgiment e echivalenta a le pèrdite). I suponoma che 'l segnal
d'intrada a sia a la frequensa d'arsonansa dël sircuit ëd càrich, an manera che i l'oma nen problema 'd fase, e për

costa frequensa 'l sircuit ossilant as compòrta coma na resistensa R' che a val
CR

LR
S

, com i l'oma vist a sò

temp ant la part 3 ëd coste nòte. Për trové 'l pont ëd fonsionament i suponoma mach le component contìnue, e
donca 'l càrich a l'é mach fàit da la resistensa RS, che i podoma supon-e Rs  1000 ., giusta për podèjla
arpresenté an sël gràfich nen con na lìnia vertical.  I suponoma 'dcò che la tension Vcc d'alimentassion a sia Vcc
= 175 V, e che la polarisassion dla grìja 'd contròl a sia V0g1 1 V.
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I podoma peui assùme n'indutansa ëd 50 H e na capacità ëd 500 pF ,  e  parèj  i  podoma  trové  la
resistensa echivalenta paralél R'  dël sircuit ossilant. An sto cas as treuva 100 k . I disegnoma la reta 'd càrich che
a corispond a 100 k  e a passa për ël pont ëd travaj.

Vg1 = 0 V

Vg1 = 1 V

Vg1 = 2
V

Vg1 = 3 V

15010050 200 250

0

Vg2  25V

Va (V)

Ia (mA)

3mA

2mA

1mA

1234Vg1 V

reta 'd càrich 1 kW
reta 'd càrich 100 kW

Figura 10 - Càacol dij paràmeter dël tétrodo. Càrich con sircuit ossilant an
arsonansa

As peul valuté na resistensa diferensial Ra d'apopré 800 k  , che a riva da l'invers ëd n'inclinassion ëd
0,3 mA valutà su 250 V, e na condutansa diferensial mùtua Gm ëd 737 S. che a riva da na pendensa ëd 2,8 mA
su na tension ëd 3,8 V. La condutansa a l'é pitòst bassa, ma a venta consideré che caraterìstiche con corent bassa
parèj a son consegoensa ëd na tension ëd grìja scherm motobin bassa (i l'oma suponù mach 25 V). Ël coeficent

 a dventa antlora  590.
Se i voroma trové 'dcò la resistensa Ra0 stàtica dla vàlvola al pont ëd travaj i consideroma che sto pont

a l'é a Va0 173 V  (a 2 mA an sla resistensa RS a casco 2 V) e la corent a l'é apopré Ia0 2,1 mA. La resistensa

a arzulta donca k
I
V

R
a

a
a 82

0

0
0 , che a l'é un valor àut, sempe dovù a la bassa tension an sla grìja scherm.

Se e g a l'é la tension d'intrada, la tension ëd seurtìa a sarà
RR

R
ev

a

a
ss  con n'amplificassion A ëd

RR
R

A
a

a . Sòn però i lo vëddroma méj parland d'amplificator.

Tension e corent an sla grìja scherm
An tut lòn ch'i l'oma dit i l'oma suponù che la tension an sla grìja scherm a fussa fissà a un dàit valor, e

che le caraterìstiche dla vàlvola dovrà as arferièisso a col valor, dàit për fiss.
I  l'oma  vist,  an  figura  7,  che  cand  a  càmbia  la  tension  anòdica  e/o  la  tension  an  grìja  'd  contròl,  la

corent an sla grija scherm a càmbia. Dal moment che la tension an sla grija scherm a ven butà travers un partitor
resistiv, sta variassion ëd corent a supon ëdcò na variassion ëd tension.

Se donca arlevand le caraterìstiche as ten la grija scherm a tension fissa an manera indipendenta da la
corent che a passa (generator con resistensa interna che as peussa supon-e a zero), cand coste caraterìstiche a son
dovrà ant un sircuit andova la grìja scherm a l'é colegà a un partitor resistiv, a-i é na diferensa 'd comportament
dàita dal fàit che 'dcò la grija scherm a càmbia sò valor ëd tension.

Macassìa as peul, na vira stabilì 'l pont ëd fonsionament, valuté an sto pont la corent ëd grìja scherm, e
calcolé 'l partitor an manera d'avèj la giusta tension con cola corent. Peui as peul buté un condensator ëd capacità
gròssa a basta da ten-e stàbil la tension cand la corent a càmbia.

Se i vardoma figura 7, macassìa, ant ël tràit ëd caraterìstiche ùtij për l'usagi dla valvola, la corent ëd grìja
a  l'é  bin cita,  contut  che soa variassion përsentual  a  sìa  bela  gròssa.  Sòn a  veul  dì  che a  l'é  nen difìcil,  con un
condensator normal, stabilisé bin sto valor.
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I provoma a fé n'esempi dël calcol dont i l'oma dit. I suponoma 'l sircuit ëd figura 11, che a sia part ëd
n'amplificator con na banda da 100 Hz  an sù. A venta a sta mira avèj na série 'd curve caraterìstiche coerente
(dl'istéssa vàlvola). Për lòn ch'i voroma fé an basto le caraterìstiche che a conten-o 'l pont a l'arpòs P0.

RC

C

VS

R2

R1

Vcc

V0g1

eg

Figura 11 - Stabilisassion dla tension an sla grìja scherm

I arportoma ste curve caraterìstiche an figura 12 andova i l'oma 'dcò arportà la caraterìstica dla corent
ëd grìja scherm an fonsion dla tension dla grìja 'd contròl, për na tension anòdica fissa (an sto cas a l'é la tension
anòdica ëd nòstr P0).

Vg1 2 V

Con Vg2 = 100 VIa  ; Ig2 (mA)

Va (V)

Rc = 33 k

100 200 3000

3

2

1

Figura 12 - Càlcol dël partitor ëd grìja scherm.

I pijoma che Vcc  300 V ; V0g1 2 V ; RC  33 k  e che Vg2  100 V, coma an sle caraterìstiche.
Ant ël pont a l'arpòs P0 la tension anòdica a l'é 194 V e la corent anòdica a l'é 3,2 mA . An corispondensa a cola
tension anòdica, cand la grìja scherm a l'é a 100 V, la corent an sta grìja a l'é 0,5 mA. Donca la grìja as compòrta
coma na resistensa ëd 200 k .

An paralél a R2 a venta antlora consideré la resistensa, che i ciamoma Rg2 , dla grija scherm. Se i pijoma
che Vcc  300 V i l'oma che R1 a venta ch'a sia 'l dobi dël paralél fra R2 e Rg2. A venta 'dcò garantì che ij 0,5 mA a
peusso passé. I podrìo nen buté R2 e fé na R1 tala che con 0,5 mA a fasa un sàut ëd 200 V (e donca 400 k ,
opura 'l valor standar ëd 390 k ) ma a ventrìa esse sicur che la corent a sia pròpi cola. Dësnò as peul buté coma
R2 la resistensa, pr'esempi, ëd 200 k  an manera che an paralél a i 200 k  dla grìja a fasa 100 k , e peui buté la
resistensa R1  200 k .  Se adéss i colegoma 'l condensator C, cost as cària e dëscària antorna a la tension ëd
100 V, an 's na resistensa che a l'é 'l paralél fra 100 k   e 200 k , e donca 66,66 k .  I l'oma da manca ëd na
costant ëd temp bin pì gròssa ëd 0,01 sec,  che  a  l'é  'l  perìod  ëd  la  nòstra  frequensa  la  pì  bassa.  Disoma  che  i
voroma na costant ëd temp  0,2 sec. Ël condensator as arcava da la relassion :

FCCCR 310
66,66
2,0;1066,662,0; 33
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PÈNTODO

L'inconvenient presentà dal tétrodo, dovù a l'efet dl'emission secondària, a l'é motobin fastidios e a
buta un lìmit fòrt a l'usàgi dla vàlvola.

Për  superé  sto  probléma  a  l'é  stàita  giontà  na  tersa  grìja,  ciamà  "grìja 'd sopression",  fra  la  grìja
scherm e l'ànodo. Sta grìja a l'é 'd sòlit, al potensial dël càtodo, e bele che sempe, a l'é colegà diréta al càtodo
andrinta  a  la  vàlvola.  Sò  but  a  l'é  col  d'impedì  lë  scambi  d'eletron  secondari  fra  ànodo  e  grìja  scherm  con  ël
mecanism  ch'i  l'oma  vist.  Soa  presensa  a  lìmita  nen  an  manera  sensìbil  la  corent  anòdica,  a  manten  la
schermadura fra grìja contròl e ànodo për lòn ch'as arferiss a la capacità parassìta fra ij doi elétrodo.

La  corent  a  l'é  sempe  determinà  quasi  tuta  da  la  tension  dla  grìja  scherm e  dal  potensial  dla  grìja  'd
contròl, com a l'era për ël tétrodo, e donca le caraterìstiche anòdiche a tiro a esse pitòst orisontaj, con mach na
cita influensa dla tension anòdica. An figura 13 i arportoma në schiss dla vàlvola e sò sìmbol.

ànod

càtod

filament

grija 'd contròl
grija schèrm

ànod

càtod

filament

grija 'd contròl

àmola

sòco

grija schèrm

pedin

grija 'd sopression

grija 'd sopression

Figura 13 - Schiss e sìmbol d'un pèntodo

Caraterìstiche stàtiche
Dal moment che la neuva grìja a l'é colegà drinta a la vàlvola al càtodo, ël sircuit për arlevé le

caraterìstiche stàtiche dël pèntodo a l'é istéss a col për arlevé le caraterìstiche dël tétrodo. A diferensa dël tétrodo,
ël pèntodo a l'é na vàlvola motobin dovrà (ò almanch a l'é stàita) e donca i podoma arferìsse a valvole reaj, com i
l'oma fàit për ël trìodo.

Ël  sircuit  për  trové le  caraterìstiche a  l'é  ilustrà  an figura  14.  Ël  pèntodo ch'i  l'oma sernù a  l'é  'l  tipo
6SJ7 GT,  e  a  l'ha  la  grija  'd  sopression portà  fòra  an sij  pedin,  e  donca a  l'é  da  coleghé da fòra  al  càtodo,  ma
vorend as podrìa buté a un potensial diferent.

Noiàutri, macassìa, i consideroma sta grìja al potensial dël càtodo, e i l'oma disegnà 'l sircuit an costa
manera, nen suponend n'usagi diferent. Le caraterìstivùche anòdiche stàtich che as peulo oten-e a son arportà an
figura 15.  Le caraterìstiche a son stàite arlevà con na tension ëd grìja scherm ëd 100 V. J'àutre caraterìstiche
arportà dal costrutor a son : VaMAX  300 V. ; Vg2 MAX  125 V ; Vg3MAX  0 V ; Potensa anòdica Wa  2,5 W ;
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Potensa grìja scherm WG2  0,7 W ; Tension fra filament e càtodo V fc  90 V. ; Capacità d'intrada Ci  7 pF. ;
Capacità 'd seurtìsa Cs  7 pF. ; Capacità fra ànodo e grìja contòl Ca-g  0,005 pF.

Rg1

Rp

V

mA

V

Ia

VaVg

mA

V

Ig2

Vg2

Rg2

Figura 14 - Sircuit për arlevé le caraterìstiche d'un pèntodo

Ij  dàit  dë  costrutor  a  dàn  doi  pont  ëd  fonsionament,  e  noiàutri  i  vardoma  'd  verifichéje,  e  paèj  i
vardoma 'dcò coma dovré le  caraterìstiche,  e  trové ij  paràmeter  diferensiaj  për  ij  cont.  I  atportoma sì  sota,  an
figura 15, le caraterìstiche anòdiche. e le caraterìstiche mùtue, arcavà sempe con l'istéss métod dovrà për cole dël
trìodo.

Vg1 (V) Va (V)

Ia  (mA)

5

10

5 100 300200 400
0

Va = 50 V

Va = 300 V

con Vg2  100 V 6SJ7 GT

Figura 15 - Caraterìstiche anòdiche e mùtue ël pèntodo 6SJ7 GT

Se i tnima cont dle tre variàbij prinsipaj, dont doe a son indipendente e l'àutra a l'é cola derivà, ëdcò për
ël pèntodo i podoma pensé che a-i sia na surfassa caraterìstica Ia  f  (Va,  Vg1) për ògni valor ëd Vg2 (i
suponoma Vg3 a la tension ëd càtodo). Donca i l'avroma na famìja 'd surfasse dont Vg2 a l'é 'l paràmeter. Un-a 'd
coste surfasse, për na dàita Vg2,  a l'é arpresentà an figura 16.

Sòn a valìa 'dcò për ël tétrodo, ma dal moment che le caraterìstiche a son, an col cas, bin pì complica (e
dàit ëdcò l'usagi pì marginal) i soma nen stàit a slonghé tròp ël discors an col contést.

Paréj  com  i  l'avìo  vist  për  ël  trìodo,  se  i  tajoma  sta  surfassa  caraterìstica  con  pian  paraléj  al  pian
coordinà Ia, Va,  vis-a-dì con pian Vg1  cost , i otnoma le caraterìstiche anòdiche, un-a për ògni Vg1. Se i tajoma
la surfassa con pian paraléj al pian coordinà Ia, Vg1, vis-a-dì con ij pian Va  cost , i otnoma le caraterìstiche
mùtue, un-a për ògni Va. As podrìa 'dcò tajé la surfassa con pian paraléj al pian coordinà Va, Vg1, vis-a-dì con ij
pian Ia = cost , e as otenrìo le caraterìstiche 'd contròl. Coste ùltime a son cole che a përmëtto 'd trové ël
coeficent d'amplificassion m, che però a peul esse calcolà da la resistensa diferensial Ra e da la condutansa mùtua
diferensial Gm , com i l'oma vist për ël tétrodo.
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Vg1 = 0 V
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Vg1 = 1 V

Va =  V

con Vg2 = cost.

Figura 16 - Surfassa caraterìstica për un pèntodo

Reta 'd càrich
Rispét al tétrodo adéss a-i é 'l vantagi che le caraterìstiche a son regolar, gavà la curvatura inissial, për

tuta soa longhëssa, e donca as peulo dovré resistense 'd càrich pì gròsse sensa seurte da la part linear. Ël travaj da
fé a l'é sempe l'istéss. An sle caraterìstiche mùtue, vist che a son quàsi tute coincidente, la curva 'd càrich a l'é nen
vàire diferenta da la caraterìstica che a conten ël pont ëd fonsionament P0.  I  foma  n'esempi,  an  figura  17,
dl'aplicassion dël métod gràfich a un pèntodo.

Vg1 (V) Va (V)

Ia  (mA)

5
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5 100 300200 400
0

Va = 50 V

Va = 300 V

con Vg2  100 V 6SJ7 GT

intrada seurtìa

Rc = 33 k

Figura 17 - Reta 'd càrich e solussion gràfica për un pèntodo
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An figura  i  l'oma disegnà la  reta  'd  càrich për  na resistensa ëd 33 k , e an sle caraterìstiche mùtue i
l'oma arportà an nèir, la relativa curva dinàmica. Për n'intrada 'd 2 V pich-a-pich i otnoma an seurtìa na tension
ëd 130 V pich-a-pich.

Paràmeter diferensiaj dël pèntodo
As  treuvo  a  l'istéssa  manera  che  i  l'oma  dovrà  për  ij  tétrodo.  Vist  che  ambelessì  i  l'oma  disegnà  la

surfàssa caraterìstica, i podoma fé coma për ël trìodo, e dì che sti paràmeter a son le derivà parsiàj dla surfàssa,
ant ël pont d'anterésse, rispét a un-a dle variàbij.  Con l'arpresentassion Ia  f  (Va,  Vg1 ) i podoma trové Ga
(opura Ra) e Gm, e peui trové   da la relassion che a anlìa le prime doe.

Resistensa diferensial anòdica Ra
Dàit ël pont P0 d'anterésse, la condutansa diferensial anòdica Ga a l'é dàita da la derivà parsiàl

a

a
a V

I
G  (i savoma che la derivà parsial a supon mach la variassion dla variàbil Va, e donca a l'é implìcit che

Vg1 a resta costanta). Costa a l'é l'espression che da na mira matemàtica a l'é sempe precisa, ma a venta arcordé
che la surfàssa Ia a l'ha nen n'espression analìtica, ma a l'é arlevà për pont. A venta donca andé an sle
caraterìstiche anòdiche, che a son le lìnie dla surfassa che a l'han Vg1  cost, consideré cola che a conten P0, e an
sto pont disegné la riga drita tangent a la caraterìstica. Sò coeficent angolar a l'é 'l  paràmeter Ga. A l'é ciàir che
ogni pont a l'ha soa tangent, ma ambelessì ëd sòlit i soma ant un tràit retilìnio dla caraterìstica, an manera che la
tangent a coincid con un bon tràit dla caraterìstica. I sernoma antlora un Ia c he a comprenta 'l tràit linear, ël

corispondent Va  e  i  trovoma che
a

a
a V

I
G . I podoma noté che la pendensa a càmbia se as càmbia V0g1

d'arpòs, ma a cambia nen se P0 as ëspòsta an sl'istéssa caraterìstica (a l'era nen parèj ant ël trìodo). Na vira ch'i

l'oma trovà Ga  i l'oma che
a

a G
R 1 . Ij valor për Ra a son motobin àut, përchè la variassion Ia  a l'é motobin

cita, com i l'oma vist për ël tétrodo. Ant ël pont ëd travaj ch'i l'oma indicà an figura i podoma valuté Ra  1 M .

Condutansa mùtua Gm
A l'é definìa, second ij critéri che i l'oma dovrà prima, coma la derivà parsial,  fàita su nòstra surfassa

caraterìstica Ia, ant ël pont d'anterésse P0, rispét a la variàbil Vg1. Donca
1g

a
m V

IG .

Për j'istésse considerassion ëd prima, i podoma trové sto coeficent andand an sle caraterìstiche mùtue,
serne cola che a conten P0 e disegné la tangent a la caraterìstica an sto pont. Nòstr coeficent a l'é 'l coeficent

angolar ëd costa reta tangent. Su sta tangent i podoma calcolé 'l coeficent coma
1g

a
m V

IG .  An  nòstr  cas  i

l'oma che Gm   1650 S.

Coeficent d'amplificassion
Për valuté sto coeficent i podoma dovré la relassion  Gm  Ra.  Dàita però la dificoltà 'd valuté la

Ra, ëdcò  a ven valutà an ma manera che a peul arzulté un pòch tròp aprossimà.
Se da le caraterìstiche i provoma a trové caraterìstiche 'd contròl com i l'oma fàit për ël trìodo, i l'oma

l'istéssa dificoltà, përchè a l'é difìcil, con na rìga orisontal, tajé doe caraterìstiche për doe tension diferente 'd grìja.
As  peul  trové  un  valor  con  ël  sircuit  për  arlevé  le  caraterìstiche,  butand  la  situassion  d'arpòs  ant  ël  pont P0

d'anterésse,  pijand  nòta  dla  corent  Ia,  dé  na  variassion  dla  tension Vg1  e  noté  sto Vg1.  La  corent  a  l'é
sposstàsse pòch, ma se lë strument a l'é precis e snsìbil,  as peul, variand la tension anòdica, arporté la corent al

valor misurà an partensa. A sta mira i l'oma 'dcò ël Va da dovré. I trovoma
1g

a
V
V

.
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Ël valor ëd  che as treuva a l'é sempe motobin àut, e sovens le caraterìstiche dël costrutor a lo arpòrto
gnanca. An nòstr cas, suponend për Ra un valor ëd 1 M ,  con Gm  1650 S   i l'oma un  1650.

Ij dàit ch'i l'oma arportà a son coj dla vàlvola dont i l'oma calcolà l'amplificassion sì dzora an manera
gràfica. I podoma vëdde còs a suced se i arcavoma 'l sircuit diferensial e i foma ij cont con col.

Sircuit diferensial dël pèntodo
Ij critéri ch'as àplico a son sempe jë stess, e 'l sircuit diferensial a arzulta esse col arportà an figura 18.

 vg

Ra
Rc Gm vg Ra Rc

Figura 18 - Sircuit diferensial série opura paralél

Se  i  provoma  a  sostituì  ij  valor  trovà,  ant  ël  sircuit  an  série,  i  l'oma  che vs (su Rc )  a  val

ca

c
gs RR

R
vv  e donca 53

1033000
330001650

ca

c

g

s
RR

R
v
v

.   Prima i  l'avìo trovà 130 / 2 = 65.  Sòn a  dis

che nòstra valutassion ëd Ra a l'era bastansa bassa e donca la resistensa Ra  a podia esse magara ëd 1,2 M .

Pèntodo a pendensa variàbil
I l'oma vist che 'l tràit ëd caraterìstiche mùtue che a l'é dovrà a l'é 'd sòlit linear ant ël camp ùtil. A-i son

però d'aplicassion andova sto tràit a ven a taj chìa sia a pendensa variàbil. A l'é ciàir che sòn a serv se ij segnaj a
son cit opura a serv nen n'amplificassion motobin linear. A l'é 'l cas dj'arseivitor ràdio andova as veul un contròl
automàtich dla sensibilità. I vëddroma peui sto sircuit particolar, mentre sì i notoma che se la pendensa dle curve
dle caraterìstiche mutue a l'é diferenta da un pont a l'àutr, ëdcò l'amplificassion për cit segnaj a l'é diferenta da un
pont a l'àutr. An figura 19 i arportoma le caratertìstiche d'un-a 'd coste vàlvole.
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Figura 19 - Pèntodo a pendensa variàbil 6SK7

Le caraterìstiche 'd cost pèntodo a son dàite da soa particolar geometrìa  (vis-a-dì da com a son fàite le
grìje) e a son cole d'avèj na caraterìstica mutua curvà për tuta soa longhëssa e un largh camp ëd tension ëd grìja.
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La curvadura dla caraterìstica a ven dal fàit che la spassiadura fra le caraterìstiche anòdiche a dventa sempe pì s-
ciassa man man che la polarisassion dla grìja 'd contròl a dventa pì negativa. Com as peul vëdde 'dcò da la figura,
cambiand la polarisassion dla grìja 'd contròl a càmbia l'amplificassion, përchè a cambia la pendensa Gm, e donca
a cambia 'd cò 'l coeficent ..

Sto pèntodo a ven ëd sòlit dovrà ant ij sircuit amplificator ëd mèdia frequensa, con un càrich fàit da un
sircuit arsonant cobià con n'àutr sircuit arsonant. Ambelessì, giusta për fé le còse sèmpie, i pensoma a un càrich
resistiv ëd 27 k .  (còsa  che a  suced cand ij  circuit  ossilant  a  son an arsonansa con ël  segnal  d'intrada,  com a
suced  ant  j'amplificator  ëd  média  frequensa).  As  peul  vëdde  che,  an  fonsion  dla  polarisassion  ëd  grìja,
l'amplificassion a passa da  pì ò manch 60, cand la polarisassion a l'é a 3  V, fin-a a calé a 20 cand la
polarisassion a l'é a 9 V.

I vëddroma sti sircuit ëd contròl dla sensibilità cand i parleroma d'amplificator.
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TÉTRODO A FASS (Ò A RAJ)
Costa a l'é n'àutra manera d'arzòlve 'l probléma dl'emission secondària da l'ànodo e da la grìja scherm

che as verìfica ant ël tétrodo normal. Su coste vàlvole a peul ancora resté quàich deformassion dle caraterìstiche,
ma piassà an posission che a dà pì nen fastidi.

L'idèja  darera  a  ste  vàlvole  a  l'é  cola  'd  fé  formé  da  j'eletron  primàri,  che  a  l'han  superà  la  grìja  dë
scherm, na cària spassial che a fà l'efét dla grìja 'd sopression, e a lassa nen che j'eletron secondari emëttù da
l'ànodo a peusso esse atirà da la grìja dë scherm.

La geometrìa dla vàlvola a l'é arpresentà an figura 20 andova a-i é na session trasversal dla vàlvola
midema. As peul vëdde che al pòst dla grìja 'd sopression a-i son doe cite plàche, colegà al càtodo, che a pròvoco
na spece 'd coridor për ël camp elétrich, che a consentra 'l fluss d'eletron ant në spassi strèit. Sì la concentrassion
d'eletron che a n'arzulta a pròvoca n'ostàcol àut a basta da fërmé j'eletron secondàri, mentre a dà nen fstidi a
j'eleton primari, che a rivo con n'àuta velocità. Ant l'istéssa figura i arportoma 'dcò 'l sìmbol për ël tétrodo a fass.

nìvola d'elerton

ànodo

grìja 'd contròl

grìja dë scherm

càtodo
defletor

Figura 20 - Session ëd tétrodo a fass

L'arzultà  a  l'é  che,  an cas  ëd vàlvola  con na bon-a potensa,  le  caraterìstiche a  son fin-a  p'  bon-e con
tension bassa e fòrta corent (ant ël pont ëd curvadura dle caraterìstiche con tension ëd grìja 'd contròl davzin a
zero), mentre a peul resté quàich deformassion a tension bassa e corent bassa, përchè la nivola d'eletron a l'é nen
bastansa satìa. Costa a l'é però na zona che a ven nen utilisà. An figura 21 i arportoma ste caraterìstiche për la
vàlvola 6L6, che ansema a la 6V6, a l'é stàita n'amplificatriss ëd potensa motobin dovrà.
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Figura 21 - Caraterìstiche dël tétrodo a fass 6L6
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Un àutr vantagi che a l'ha 'l tétrodo a fass  a l'é che as peul fé an manera che la grìja dë scherm a pòrta
motobin pòca corent,  an efét  sta  grìja  a  peul  esse  fàita  coma "stërmà "  da la  grìja  'd  contròl,  an manera  che a
arsèiva bin pòchi eletron, contut che a peussa avèj na tension bin àuta. An particolar la 6L6 a l'é sovens dovrà
coma vàlvola final a bassa frequensa con në schema coma col sì sota, an figura 22, e che peui i arpijroma parland
d'amplificator.

L1 L2

R1

C1

C2 R2

 250 Vintrada

Figura 22 - Amplificassion final con vàlvola 6L6
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VÀLVOLE COMPÒSTE

Ambelessì i ciamoma "vàlvole compòste" tant le vàlvole fàite da doe (ò pì) session andipendente, con
ò sensa colegament intern fra le doe, tant cole vàlvole che a son n'ùnica strutura (con n'ùnich càtodo e n'ùnich
ànodo) ma che a fan na fonsion dobia, com ant ël cas dle vàlvole convertitriss.

Coma valvole compòste a-i son ëdcò ij dobi dìodo ardrissator, dobi dìodo rivelator ò dëscriminator, ij
dobi trìodo, e 'dcò ij trìodo-pèntoto, che però a l'han nen caraterìstiche particolar dàite dal fàit che a son ant
l'istéssa àmola. I consideroma nen, ambelessì coste vàlvola coma vàlvole speciàj, dal moment ch'i l'oma già vist sò
fonsionament coma vàlvole separà..

A-i son anvece d'àutre vàlvole che i voroma traté ambelessì, che a son ij dobi dìodo - trìodo e ij dobi
dìodo pèntodo che a son dovrà an rivelassion e preamplificassion. Ij dobi dìodo rivelator ò dëscriminator a son
ëdcò  da  arcordé,  ma  a  l'han  caraterìstiche  come  cole  dij  dìodo  dël  dobi  diodo  -  trìodo.  Sota  'l  paràgraf  "dobi
dìodo - trìodo" i arcordoma  tute coste vàlvole, tnisrnd cont che i vëddroma méj sò fonsionament parland ëd
rivelassion, pì anans.

Conversion ëd frequensa (generalità)
Sta  fonsion  a  sarà  studià  pì  anans.  Sì  is  limitoma  a  dì  che  la  conversion  ëd  frequensa  as  basa  an

sl'adission  ëd  doe  frequensa  separà  da  na  distansa  fissa,  Na  frequensa  a  l'é  cola  che  a  riva  da  l'anténa,  che  i
ciamoma fA , e a l'é modulà con ël segnal ùtil a bassa frequensa. L'àutra frequensa, che i ciamoma fL ,  a l'é generà
da n'ossilator local, Ste doe frequense a ven-o mës-cià (adissionà) ant na vàlvola, e a dan orìgin a un batiment. I
l'oma già  vist  an mecànica  còs a  l'é  un batiment,  e  i  lo  vardroma torna cand i  parleroma dla  conversion ant  ij
particolar.  Sì  i  disoma  giusta  che  fra  le  component  dël  batiment  arzultant  a-i  é  sempe  n'onda  che  a  l'ha  na
frequensa, che i ciamoma "media frequensa" fM  che a val ALM fff  , che a manten la modulassion che a
l'àvìa la frequensa fA.  I vëddroma coma mai la frequensa fL   ven sernùa sempe pì àuta dla frequensa fA.

Óctodo
I  comensoma  da  la  vàlvola  la  pì  complicà  e  compléta  dle  convertitriss  ëd  frequensa,  e  i  doma  në

schema d'un sircuit për arlevé le caraterìstiche d'interésse d'un óctodo, che a l'é na vàlvola (as dirìa) piròst ràira,
dal moment che i l'oma nen rivà a trovéla an 's ij catàlogh ch'i l'oma rivà a vëdde. Com a dis ël nòm, la vàlvola a
l'ha eut elétrodo (càtodo, ànodo e ses grìje. Për le vàlvole pì sempie, coma épdodo e ésodo, ël sircuit a va sempe
bin, bastamach nen coleghé le grìje ch'a-i son nen. An figura 23 i arportoma sto schema.
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Figura 23 - Sircuit për arlevé la caraterìstiche ëd n'òctodo
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As trata, coma sempe, d'un sircuit che a përmëtt d'amposté le tension an sj'elétrodo e misuré la corent
che a passa.  Disoma sùbit che la vàlvola a l'ha doe grìje, la 1 e la 4 contand da sota an sù, che a son për l'intrada
dij doi segnaj da mës-cé. La grìja nùmer 2 a fà da ànodo a l'ossilator local, le grìje 3 e 5 a fan da scherm për nen
che le doe part dla vàlvola as dësturbo l'un-a con l'àutra (grija 3) e për la capacità fra intrada e seurtìa (grija 5),
mentre la grija 6 a l'é la grija 'd sopression dl'emission secondària.

La grìja 4 a l'é cola andova a intra 'l segnal a la frequensa da convertì. La grìja 4 a l'é donca la grìja 'd
contròl dla session "pèntodo" dla valvola, mentre j'àutre grije 5 e 6 a son scherm e sopression dl'istéssa session.

La grija 1 a l'é la grìja 'd contròl dla session "trìodo" e a contròla la corent total. La grija 2 a l'é l'ànodo
dla session trìodo, che però a cheuj mach na part dj'eletron dla corent total. Ël càtodo a l'é comun, e la corent
total a l'é 'dcò controlà da la grìja 4.

A l'é ciàir che, avend sinch tension che a peulo esse varià, ël nùmer dle famìje 'd caraterìstiche a l'é àut e
për ògni famija a-i é quat paràmeter che a peulo esse stabilì an combinassion diferente. I podoma limitésse a le
caraterìstiche prinsipaj, cole che a ven-o a taj.

La prima curva che as peul arcavé a l'é cola che a dà la corent anòdica an fonsion dla tension an sla
grìja 4, con tute j'àutre grìje e l'ànodo a potensial costant. La grìja 4 a l'é cola andova a intra 'l segnal che a riva da
l'antena.  Costa caraterìstica a echival a la famìja 'd caraterìstiche mùtue dël pèntodo (se la tension anòdica a ven
pijà coma paràmeter). Suponend che tute le tension a sio tnùe fërme, mentre as fà costa misura as peul ëdcò, për
ògni valor dla tension Vg4 , arlevé 'dcò le corent Ig 2 e Ig 3-5, che a diso com a vària la corent dla grija che a fà da
ànodo  a  la  session  trìodo  e  la  grìja  scherm dla  session  pëntodo  cand  a  varia  la  tension  ëd  grìja  'd  contròl  dla
session pèntodo.

N'àutra série 'd curve che as peulo arcavé a son cole con le tension ëd grìja costante e fasend varié la
tension anòdica. As peulo misuré le corispondente variassion dla corent Ig 2, dla corent Ig 3-5 e dla corent Ia. Ste
caraterìstiche a son arportà an figura 24.
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Figura 24 - Caraterìstiche 'd n' òctodo

Ant n'òctodo parèj a-i é un ùnich fluss d'eletron, che an part a ven caturà da la grìja che a fà da ànodo a
la session "trìodo". L'ossilassion local a resta an sël fluss che anvece a và a l'ànodo, e a costa as gionta 'l segnal. A
peul esse anteresant vardé la strutura dl'óctodo EK3, a quat fass eletrònich. Sta vàlvola a l'é nen stàita vàire dovrà
përché complicà da na mira costrutiva, e donca cara, mentre 'l segnàl d'intrada a continua a esse aplicà a la quàrta
grìja (con n'eficensa pì bassa). Macassìa a l'é anteressant vardé com a l'era stàita studià. Is arferìma a la figura 25,
andova i l'oma arportà na session trasversal ëd costa vàlvola.

A parte dal senter i l'oma 'l càtodo, e antorna la grìja 1 sostnùa da quat sbarëtte, che a son colegà a sta
grìja e che a fan divide j'eletron emëttù an quat fass , com arpresentà an figura.
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ànodo

grìja 'd sopression

grìja 5 (scherm)

grija 4 (intrada)

scherm (grija 3)

grija 2 (ànodo ossilator)

grìja 1 (ossilator)

Figura 25 - Session dl'òctodo EK3

Ij doi fass orisontaj dla figura a van vers la grìja 2, che a l'é sagomà a doe plachëtte, che a l'é l'ànodo
dl'ossilator.  Ij  doi  fass  verticaj,  oltra  che traversé  grija  1.  e  donca esse  controlà  com la  frequensa local,  a  passo
travers doe filure ant lë scherm (grija 3) e a traverso la grìja 4 ëd contròl d'intrada, dont le barëtte 'd sostegn a
divido  'ncora  ij  fass  për  spateréje  vers  l'ànodo.  La  sconda  grija  sherm (grija  5)  a  l'ha  na  sàgoma  che  a  giuta  a
spataré ij fass an manera 'd féje rivé an 's na surfassa pì gròssa dl'ànodo, e peui a-i é la sòlita grìja 'd sopression e
l'ànodo.

Pendensa 'd conversion
As peul arcavé la condutansa diferensial mùtua da le caraterìstiche Ia = f(Vg4) e la resitensa diferensial

anòdica da le caraterìstiche Ia  f(Va), për peui arcavé 'l fator d'amplificassion .  An  sto  cas,  però  a  l'é  pì
anteressnt ël paràmeter "condutansa 'd conversion" ò "pendensa 'd conversion ", pitòst che la condutansa
mùtua diferensial. Sto paràmeter a l'é definì coma 'l rapòrt fra l'ampëssa dla component ëd corent anòdica con
frequensa ugual la média frequensa, e la tension ëd segnal d'intrada an sla grìja 4.

Sta pendensa a l'é 'd sòlit dàita dal costrutor coma valor arferì a un pont ëd travaj, che a sovrìa esse 'l
pont pì convenient (pont ëd progét).

I vardroma méj ël fonsionament dla vàlvola pì anans, cand i parleroma 'd conversion ëd frequensa.

Éptodo ò pentagrìja
Sta vàlvola a peul esse fàita coma l'òctodo, ma sensa la grìja 'd sopression, coma ant le vàlvole 6A8 ò

6D8,  opura  a  peul  dovré  an  manera  diferenta  le  grìje  dë  scherm,  com ant  le  vàlvole 6BE6 ò 1R5. La vàlvola
12EA7 GT a l'ha la grija 'd sopression che a l'é nen colegà al càtodo ma a l'é portà fòra an s'un pedin. A-i son
peui ëd vàlvole pantagrìja che a son nen stàite fàite për la conversion ëd frequensa ma, pr'esempi, coma
separatriss ëd sincronism an television, coma la vàlvola 6CS6. Ancora a-i son vàlvole pentagrìja dovrà coma mës-
ciòira, con ossilator separà, coma la 6L7 GT.

An fonsion d'usagi,  le  conession interne a  son diferente,  e  sì  sota,  an figura  26,  i  arportoma cole  dle
vàlvole ch'i l'oma nominà (ij pedin a son nen ant 'órdin numérich).

6A8 G
6D8

6BE6
6CS6

6L7 GT

1R5 12EA7 GT

Figura 26 - Vàire configurassion për na vàlvola pentagrìja
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A venta noté che la vàlvola 6L7 GT a peul esse dovrà coma mës-ciòira, e an sto cas ël segnal d'intrada
a ven aplicà  a  la  prìma grìja  e  nen a  la  tersa,  che anvece a  arsèiv  ël  segnal  dl'ossilator  local.  Sòn përchè a  l'é  la
prima grìja che a l'ha le caraterìstiche 'd pendensa variàbil che a servo për la regolassion automàtica dla sensibilità.
Sòn i lo vëddroma peui.

Trìodo-ésodo
Costa a l'é na vàlvola dobia, fàita për la conversion ëd frequensa, andova 'l trìodo a serv a fé l'ossilator

local, e l'ésodo a fà la vàlvola mës-ciòira. Ant la session "ésodo" a-i é sempe da manca dle doe grìje, ma a-i é pì nen
da manca ëd na grìja che a fasa da ànodo a la session ossilanta.

Sto tipo 'd vàlvola a l'é diferent dai convertitor pentagrìja për ël fàit che la session ossilatriss a l'ha sò
fluss d'eletron, sò càtodo (ëd sòlit colegà al càtodo dla session mës-ciòira) e sò ànod, mentre 'l segnal a ven portà
a la mës-ciòira an s'un-a dle doe grìje d'intrada, mentre l'àutra, con caraterìstiche 'd pendensa variàbil, a arsèiv ël
segnal d'antena. An fogura 27 i arportoma lë schema intern ëd quàich vàlvola dë sto tipo.

6K8 G 6TE8 GT ECH3
6AN7

Figura 27 - Configurassion për un trìodo-ésodo

An pràtica, ant la prima configurassion, la session ossilanta a l'é colegà a la mës-ciòira travers la grìja dël
trìodo colegà a la prima grìja dl'ésodo, mentre 'l segnal d'antena a riva an sla tersa grìja, che a l'é cola a pendensa
variàbil.  Ant la sconda configurassion le doe session a son separà, e le conession a ven-o fàite esterne. A-i é pì
d'elastissità e a venta vardé le caraterìstiche dàite dal costrutor për serne la grìja për l'ossilator local e cola për ël
segnal d'antena. La tersa configurassion a deuvra la grìja 3 për l'ossilator, mentre 'l  segnal d'antena a riva an sla
grìja 1, che a l'é a pendensa variàbil.

Dobi dìodo-trìodo
Costa a l'é na vàlvola motobin dovrà ant j'arseivitor a vàlvole, e a fà 'l travaj ëd rivelassion dël segnal a

bassa frequensa (vardé dòp) a produv la tension ëd regolassion automàtica dla sensibilità RAS (vardé dòp) e a fà
la preampificassion an bassa frequensa.

Ëd sòlit la vàlvola a l'à un càtodo an comun, ël trìodo a l'ha nen particolarità, ij doi dìodo a son fàit për
travajé con basse tension e bassa corent, con ànodo che a l'é na cira fassëtta antorna a na part dfël càtodo, com as
peul vëdde ant la session schemàtica dë sta vàlvola an figura 28, andova i l'oma 'dcò arportà Un pàira 'd sìmboj
elétrich dla vàlvola.

6SQ7 GT
ànodo

grìja càtodo

d1
d2

Figura 28 - Dobi dìodo-trìodo
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Për  lòn ch'a  rësguarda 'l  trìodo a-i  é  gnente  da gionté  rispét  a  lòn ch'i  l'oma vist  ant  la  part  5.  Për  ij
dìodo, is arferìma ai dobi dìodo rivelator 6H6 e 6AL5, dont i l'oma quàich informassion, e i suponoma che j'àutri
a  sio  pì  ò  manch  istéss.  An  figura  29  i  arpresentoma  la  vàlvola 6H6 G  e  na  vàlvola  dël  tipo  dobi  dìodo  -
pèntodo, ël tipo 6B8 G. I notoma che ant la vàlvola 6H6 a-i son ij doi càtodo separà e në scherm fra ij doi dìodo.
Sòn a përmëtt n'usaagi pì flessìbil.

6B8 G 6H6 G

Figura 29 - Dobi dìodo - pèntodo e dobi dìodo rivelator

I vardoma pì che d'àutr le caraterìstiche d'un dìodo. A anterésso peui le capacità fra ij diferent elétrodo.
La rispòsta dël dìodo a l'é motobin linear, e donca sensa distorsion fin-a a ampiësse 'd segnal pitòst àute. I l'oma
già  vist,  parland  ëd  dìodo,  com  a  peul  esse  dovrà  un  dìodo  rivelator,  e  i  vëddroma  'ncora  d'àutr  parland  ëd
rivelassion dij segnaj.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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TUBO A RAGG CATÒDICH

Element ëd bàse për j'ossiloscòpi analògich, ambelessì i vardoma giusta 'l tipo a deflession eletrostàtica,
e is ocupoma nen dij tubo për television, che ormài a son sostituù da d'àutre tecnologìe pì "legere".

Sto tubo a l'é fàit, coma base, për disegné an slë scherm forme d'onda an fonsion ël temp, ma as prul
dovrté an manere diferente che i vëddroma dòp avèj vist com a l'é fàit e com a fonsion-a. I comensoma a vëdde
soa part essensial.

Canon eletrònich
I partoma sempe da un càtodo scaudà che a manda fòra na nìvola d'eletron për efét termojònich, ant

n'ambient andova a l'é stàit fàit ël veuid. Costa a l'é la sors dj'eletron che a servo al fonsionament dël tubo a ragg
catòdich.  Sta  nìvola  d'eletron  a  venta  che  a  dventa  un  ragg  da  slansé  contra  në  scherm fluoressent,  andova  a
produv na "seurtìa luminosa", cand a l'é tratà ant la giusta manera.

Për  prima còsa a  venta,  antlora,  generé  un ragg che a  sia  an condission dë "scrive" su nòstr  scherm.
Ant na vàlvola i l'oma vist che j'eletron butà fòra dal càtodo a ven-o acelerà dal camp elétrich ant na vàlvola e a
van  vers  l'ànodo.  Quaicòs  che  a  smija  a  sòn  a  càpita  ant  ël  tubo  a  ragg  catòdich,  ma  a  venta  prima  parlé  dla
manera 'd "modelé sto fluss d'eletron, an manera 'd félo dventé un ragg sutil.

Òtica geométrica për j'eletron
As  peul  noté  n'analogìa  fra  un  ragg  luminos  che  as  propaga  ant  un  mojen  con  n'indes  ëd  rifrassion

variàbil ant lë spassi e n'eletron che as bogia ant un camp elétrich variàbil ant lë spassi.
Ël camp elétrich a l'é un camp conservativ che donca a deriva da un potensial, e ant ël camp as peulo

andividoé surfasse echipotensiaj, che ant ògni pont a son normàj a la diression dël camp, vis-a-dì a soe lìnie 'd
fòrsa. N'eletron, che a l'é na cària negativa,  a tira a viagé vers potensiaj pì àut, sota l'assion ëd na fòrsa che ant
ògni pont a l'é përpendicolar a le surfasse echipotensiaj ant lë spassi dël moviment. A l'é ciàir che l'assion dë sta
fòrsa as gionta a la quantità 'd moviment che l'eletron a l'ha.

Lènte eletrònica
La  figura  30  a  mostra  na  lènte  per  j'eletron,  fàita  dovrand  ël  camp  elétrich  che  as  ëstabiliss  fra  doi

cilìnder butà coassiaj l'un dòp l'àutr a potensiaj diferent.

V1 V2 >V1

c

b

a

eletron

lìnia 'd fòrsa velocità inissial

fòrsa eletrostàtica

feu

Figura 30 - Lènte eletrònica

I suponoma che a, b, c, a sio le trajetòrie 'd tre eletron con l'istéssa energìa cinética, paraléle, che a intro
ant la lènte eletrònica formà da doi segment ëd cilìnder, coassiaj a le trajetòrie, e butà, l'un dòp l'àutr, a potensiaj
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diferent, dont ël prim V1 pì  bass  dlë  scond V2,  ma  tuti  doi  positiv.  Fra  ij  doi  cilìnder  as  ëstabiliss  un  camp
elétrich  dont  le  lìnie  'd  fòrsa  a  son  arpresentà  an  figura,  e  a  son  diréte  dal  cilinder  a  potensial  pì  àut  a  col  a
potensial pì bass.

N'eletron che a intra as treuva an 's na lìnia 'd fòrsa con na dàita velocità inissial, e a l'é sogét a na fòrsa
eletrostàtica an sens contrari a col dla lìnia 'd fòrsa e tangent a costa. Da cand l'eletron a intra, fin-a a cand a riva
a  la  session  sentral  fra  ij  doi  cilìnder,  a  arsèiv  na  fòrsa  con  na  component  che  a  lo  acélera  arlongh  l'ass  e  na
component  che  a  lo  possa  vers  l'ass  midem.  Sòn  a  càpita  a  l'eletron a coma a l'eletron c. L'eletron b,  che  i
suponoma ch'a viagia an sl'ass, a arseiv mach la fòrsa d'acelerassion anans.

Passà la surfassa a metà fra ij doi cilìnder l'eletron a arsèiv torna na forsa che a tira a félo diverge, ma
antant a l'ha pijà velocità, an manera che costa fòrsa a agiss për un temp pì cit. An definitiva, seutrtent da l¨scond
cilìnder, soa trajetòria a l'é 'ncora convergenta. As peul verifiché che sta lènte a l'ha un feu. Se i suponoma eletron
mono-energétich con trajetòrie retilìnie paraléle a l'ass dla lènte, coste trajetòrie, an manera indipendenta da soa
distansa da l'ass, a van a converge ant un sol pont an sl'ass. Sta distansa a dipend da la geometrìa dij cilìnder e da
la diferensa 'd potensial. An realità, però, ëdcò con sto tipo 'd lente i l'oma le aberassion che as verìfico con le
lènte otiche, e prima 'd tut l'aberassion dë sferissità. Coma consegoensa 'd sòn i l'oma che ij ragg pì periférich a
tiro a avèj na distansa focal pì curta.

Oltra ai probléma dle lènte òtiche, ambelessì a-i n' a j'é n'àutr, che a l'é intrìnsich dj'eletron e che a l'han
nen ij foton. A l'é col che, andrinta al fass midem, për arbut eletrostàtich, ël fass a tira macassìa a slargnésse.

Canon complét
I arportoma an figura 31 lë schéma d'un canon eletrònich complét (un dij tipo possìbij), con

l'indicassion  dle  tension  dovrà.  I  notoma  che  l'àuta  tension  a  l'é  butà  a  massa  e  che  'l  càtodo  a  l'é  a  na  fòrta
tension negativa. Ël perchè as vëddrà mej dòp, e sì i  acenoma mach al fàit che se 'l  fass d'eletron a seurt da un
potensial motobin pì àut dij potensiaj ancontrà fòra dal canon, a ven arciamà andarera dal canon midem. A venta
nen, donca che a ancontra un fòrt camp contràri a soa propagassion vers lë scherm.

V (àuta tension)

luminosità feu

càtodo

isolant

filament

ànodo 1       focalisador       ànodo 2
grìja contròl

eletron

astigmatism

Figura 31 - Canon eletrònich

Ël càtodo a l'é an sël prinsìpi ëd col dle vàlvole, e a l'é fàit ëd nìchel quatà con òssid ëd bàtio e strònzio.
Isolà da un refratari a conten ël filament ëd tungsteno che a lo scàoda

Ël prim elétrodo dòp ël càtodo a l'é la grìja 'd contròl, che a fà na fonsion coma cola dla grìja 'd contròl
dle vàlvole. An efét, regoland sò potensial, as lìmita pì ò manch la corent d'eletron che a traversa 'l beucc e a và
vers ël sistema dj'ànodo. Con potensial negativ a basta a peul anterompe d'autut ël fluss d'eletron (interdission).
Se as varda la distribussion dle surfasse echipotensiaj an sl'uvertura dla prima grìja, ant lë spassi fra prima grìja e
ànodo  1,  e  an  sl'uvertura  dl'ànodo  1,  as  peul  vëdde  che  'dcò  sta  strutura  a  fà  na  lènte  eletrònica  che  a  forma
n'imàgin dël càtodo andrinta a l'ànodo 1. An costa realisassion ël passagi dal prim ànodo a lë scond a pròvoca në
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slargament dël fass (lente divergenta) dal moment che lë scond anél a l'é a potensial pì bass dël prim. Passand
anvece da focalisator (scond anél) a l'ànodo numer doi a-i é la convergensa dël raj, che a ven butà a feu travajand
an sla tension dl'anél sentral (focalisator). I l'oma donca un sistema 'd tre lènte con doi contròl (luminosità e feu),
con ël but ëd formé an slë scherm l'imàgin dël càtodo a feu coma ël pont ël pì cit possìbil. Dòp l'ànodo 2 as và
vers ël blòch ëd deflession, che macassìa a forma n'àutra lènte, che për com a l'é fàita a peul provoché 'd
distorsion. As compensa an part a sòn regoland la tension dj'ànodo con un comand indicà coma "astigmatism".
Dle vire sto comand a l'é colegà a n'elétrodo (ànodo) separà.

Ël tubo a ragg catòdich
I suponoma adéss d'avéj nòstr ragg d'eletron colimà che a seurt dal canon eletrònich. Sto fass a venta

ch'a riva an slë scherm sensa esse ostacolà da camp elétrich che a sio nen coj ëd comand për formé la figura an
slë scherm. A venta antlora che, seurtì dal canon, ël fass a treuva ò un camp elétrich a zero, ò un camp elétrich a
simetrìa radial con senter ant ël sistéma 'd deflession ch'i vëddroma sì sota.

A venta peui pensé che 'l ragg catòdich a l'é fàit da eletron, e donca a l'é na corent che a venta ch'as
sara an sël generator për podèj continué a passé. J'eletron che a rivo an slë scherm a venta che an quàich manera
a sio portà via, e sòn a venta che a sia fàit an manera che as formo nen zòne dlë scherm carià negative, che a
arbuterìo d'àutri eletron e a produvrìo, macassìa, distorsion a la figura deviand j'eletron. Is arferima antlora a
figura 32 për vëdde com a l'é la strutura dël tubo.

supòrt

càtodo e prima grìja canon
sistema 'd deflession

cuvertura condutrìss
conession

seul
fluoressent

Figura 32 - Tubo a ragg catòdich

As garantìss un camp elétrich che a ostàcola nen j'eletron che a viagio vers lë scherm con na cuvertura
special condutriss (tipo grafìte) deposità drinta la part cònica dël tubo e colegà a l'àuta tension (che i arcordoma
ch'a l'é a massa). Sta cuvertura a peul esse sagomà an manera particolar, esse butà a tension diferente, e via fòrt
ëdcò con d'àutre malìssie, sempe për nen disturbé la trajetòria retilìnea dj'eletron produvend ël pì possìbil un
camp a simetrìa sférica a parte dal senter dël sistema 'd deflession e, macassìa, pì cit ch'as peul.

Ël ragg a riva an slë scherm e a forma un pontin luminos përchè le molécole dël seul fluorassent, ecità
da j'eletron ch'a rivo a emëtto lus. La lus a ven emëttùa an tute le diression, a anlùmina 'l pontin e a l'ha na dàita
përsistensa. La përsistensa a l'é dàita dal fàit che le molécole ecità a l'han na dàita probabilità d'emëtte 'l foton ant
un dàit temp (temp ëd "vita média" dla molécola ant lë stat ecità) Se sta vita média a l'é curta, ant ël gir ëd pòchi
microsecond tute le molécole a son disecitasse e (se a contìnuo nen a rivé d'eletron) ël pont a torna scur. Se la
përsistensa a l'é pì longa ël pontin a resta luminos bele che sensa d'eletron ch'a rivo për un temp che a peul esse
ant  l'òrdin  dël  milisecond  e  fin-a  a  quàich  second.  Sòn  a  dipend  dal  tipo  'd  sostansa  fluoressent  dovrà,  e  ant
n'ossiloscòpi  as  deuvro 'd  sòlit  basse  përsistense,  an manera  che a  resta  nen an slë  scherm na trassa  mentre  as
forma la trassa dòp.

A-i é la possibilità ëd deposité un sutil seul d'alumìnio an sël fòsforo (as dis paréj la sostansa
fluoressent), che a giuta a arbate anans la lus provocà da l'ecitassion. Sto seul a dà 'dcò na dàita condutività a lë
scherm, e sòn a giuta a avèj ël giust camp elétrich e a eliminé j'eletron ch'a rivo, com i vardoma adéss.

Ël prinsipal mecanism che as produv e che a serv a eliminé j'eletron ch'a rivo, sarand ël sircuit dla
corent a l'é dàit da l'emission secondària dël "fòsforo", che da 's për chièl a sarìa un condutor pitòst gram. An efét
ij fòsforo a emëtto d'eletron për emission secondària, e son a l'é necessàri dësnò,  con un fòsforo che an pràtica a
l'é n'isolant, bin prest lë scherm a anmugg-rìa  na cària negariva che a blocherìa 'l fonsionament.
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L'emission secondaria a pròvoca na nìvola d'eletron darera lë scherm, che sùbit a viagia vers ël depòsit
condutor  che  as  treuva  ant  la  part  intèrna  dël  còno,  e  sì  as  sara  'l  sircuit  dla  corent.  Se  lë  scherm  a  l'ha  la
metalisassion  deposità,  sempe  colegà  a  la  massa  (àuta  tension)  ëdcò  costa  a  giuta  a  porté  vìa  l'emission
secondària.

Sto  schema  'd  base  dël  tubo  a  raj  catòdich  a  l'é  'd  sòlit  un  pòch  pì  elaborà  ant  un  tubo  real.  An
particolar, sovens la tension aceleratriss a l'é mantnùa pitòst bassa për avèj pì sensibilità (vardé dòp ël sistema 'd
deflession) e peui ant la metalisassion interna dël tubo a son arcavà na série d'elétrodo acelerator a anél con
tension che a chërso. Ij colegament al sòco d'un tubo sempi  a son arpresentà an figura 33.
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Figura 33 - Conession d'un sempi tubo a gragg catòdich

Sistéma 'd deflession
A venta 'ncora vëdde la part prinsipal dël tubo, che a përmëtt d'arpresenté an slë scherm le tension e

soa  evolussion  ant  ël  temp.  Coma  prima  manera  'd  dovré  lë  strument  che  a  deuvra  sto  tubo  i  suponoma
l'arpresentassion ëd tension elétriche variàbij ant ël temp. Sòn a l'é possìbil mersì al sistema 'd deflession. Da com
i l'oma vist fin-a adéss, i l'oma un fass d'eletron acelerà vers lë scherm, che a l'é stàit butà a feu, coregiù coma
forma a felo un pontin e regolà coma intensità luminosa. Sòn a forma un pontin luminos al senter dlë scherm.

Vardoma antlora com a l'é fàit ël sistema 'd deflession, che i arpresentoma an figura 34. I doma 'dcò në
schiss an prospetiva për esse pì ciàir.

raj d'eletron

plache 'd
deflession
orisontal

plache 'd
deflession
vertical

scherm

intrada
vertical

intrada
orisontal

Figura 34 - Sistema 'd deflession

Seurtì dal canon ël raj d'eletron a traversa prima lë spassi fra doe plachëtte paraléle butà orisontaj. Se le
plache a son a l'istéss potensial, e donca fra le doe a-i é nen un càmp elétrich, j'eletron a contìnuo soa strà drita
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vers le scherm, e la geometrìa dël sistema a l'é che sto fass d'eletron a passa al senter dlë spassi fra le doe plache.
Se  fra  le  doe  plache  a-i  é  na  diferensa  'd  potensial,  j'eletron  dël  fass  a  arsèivo  na  fòrsa  vers  l'àut  (se  la  placa
superior  a  l'é  positiva,  ò  vers  ël  bass  (se  la  placa  superior  a  l'é  negativa),  che  a  pròvoca  na  deviassion  ëd  soa
trajetòria. Is arferima a figura 35.
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vx = vi
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Figura 35 - Deviassion dël ragg fra le plache.

Se d a l'é la distansa fra le doe plache e V a l'é soa diferensa 'd potensial, trascurand l'efét dij bòrd, i

savoma che 'l camp elétrich Ey  fra le plache a l'é costant e a val
d
VE y .  Sòn a veul dì che la fòrsa che a agiss

su ògni eletron a val eEF yy , andova e a l'é la cària dl'eletron, e donca an 's l'eletron a agiss n'acelerassion ay

dàita da
ee

y
y m

e
d
V

m
F

a , andova me a l'é la massa dl'eletron. I suponoma che la longhëssa dle plachëtte da

traversé a sia l  e che j'eletron a rivo tuti con l'istéssa velocità vx  (përché a son acelerà da l'istéss potensial, e
donca a l'han l'istéssa energìa cinética).

Dal moment che ant la diression ëd propagassion inissial x,  a-i  son  nen  fòrse,  i  l'oma  che ax  0 e
donca che vx  cost  vi , andova vi  a l'é la velocità d'intrada. Ël temp che la fòrsa vertical a agiss an sl'eletron a l'é

donca dàit dal temp ëd traversament dle plachëtte  che a val
xv
l . An sto temp l'eletron a pijrà na velocità vy

che a val yy av . La velocità 'd seurtìa da le plàche a l'avrà le doe component vx  e vy e a l'avrà l'inclinassion

an sl'ass dl'àngol   e për cost i l'oma V
d
l

vm
e

v

la
v
v

xex

y

x

y
22tan .

I podoma supon-e, con bon-a aprossimassion, che as peussa misuré la distansa fra plachëtte e scherm a
parte dal senter dle plachëtte mideme, com an figura  36.
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h

Figura 36 - Deviassion dël ragg an slë scherm

I podoma scrive che
L
htan ,  ma  i  l'oma  vist  che V

d
l

vm
e
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2tan  e  donca  a  sarà  'dcò

V
d
l
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e

L
h

xe
2  e donca V

d
l

vm
eLh

xe
2 . Donca la deviassion an slë scherm a l'é proporsional a V.
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L'istéss discors a peul esse fàit për la cobia 'd plachëtte butà an vertical, che a pròvoco la deviassion
orisontal dël ragg d'eletron.

Dal moment che sto ragg a disegna figure an slë scherm, a ven ëdcò ciamà "penél eletrònich ". I acenoma
che an sle  plachëtte  ëd deviassion orisontal,  ant  l'usagi  normal,  a  ven butà  un segnal  a  dent  ëd réssia  che a  fà
score 'l penél da snistra a drita con na dàita velocità e an continuassion. Cost a l'é 'l segnal ëd base temp, an sl'ass
x, che a peul avèj frequense motobin diferente, e ampiëssa a basta da passé da na part a l'àutra dlë scherm. An
sl'ass y  as  buta  'l  segnal  che as  veul  visualisé  an ël  temp (costa  a  l'é  nen l'ùnica  manera  'd  dovré n'ossiloscòpi,
strument che a deuvra sto tubo). Ma sòn i lo vëddroma parland d'ossiloscòpi.

Sensibilità stàtica
I  podoma  definì  na  sensibilità  ciamà  "stàtica"  dël  tubo,  ël  rapòrt  fra  la  deviassion  dla  trassa  an  slë

scherm e la tension an sle relative plache che a produv sta deviassion. I ciamoma Sy  sta sensibilità arferìa a l'ass
y, che 'd sòlit a l'é col ch'a conta, ma a l'é ciàir che l'istéss discors a peul esse arferì a l'ass x.

Se i aplicoma le fòrmule ch'i l'oma trovà prima i l'oma :

dvm
leL

V
hS

xey
y 2

A sta mira i notoma che l'energìa cinética Ec dl'eletron, an intrada a le plachëtte,  a l'ha un valor dàit

da 2

2
1

xe vmEc ,  che a  venta  ch'a  sia  ugual  a  l'energìa  potensial  che a  l'ha  provocàla  e  donca,  se Va  a  l'é  la

tension aceleratriss, i l'oma EpVevmEc axe
2

2
1  (con Ep  energìa potensial).

Antlora l'espression dla sensibilità stàtica a dventa:
ay

y Vd
lL

V
hS

2
.  Da costa espression as dirìa

che për aumenté la sensibilità a basta aumenté L opura l, ò dësnò arduve la distansa d fra le plache ò la tension
d'acelerassion Va.. As nòta però che la distansa d a venta ch'a sia grossa a basta e la longhëssa l a venta ch'a sia
cita a basta për che 'l penél eletrònich a l'àbia lë spassi për podèj esse devià, com as peul vëdde an figura 37.

plache tròp
strèite

plache tròp
longhe

sàgoma dle
plache modificà

Figura 37 - Sagoma dle plache 'd deflession

As peul sagomé le plàche an manera 'd podèj féje pì longhe, ma sòn a peul arzòlve le còse fin-a a na
dàita mira. La longhëssa dël tubo a peul nen esse tròpa. La tension aceleratriss a peul nen esse tròp bassa, dësnò
la trassa a dventa tròp débola.

Na solussion a peul esse cola 'd dovré na tension pì bassa fin-a a sta mira, e peui aceleré j'eletron già
devià con j'elétrodo 'd post-acelerassion.

Comportament dinàmich
Na còsa che a venta noté a l'é che për traversé le plachëtte defletriss j'eletron a-i buto un temp che i

l'oma ciamà .  I podoma pensé che le plachëtte a sio longhe doi centim (  0,02 m) e che la velocità dj'eletron
(che as peul calcolé a parte da la tension aceleratriss) a sia antorna a 3  10  m/s. Ël temp   a arzulta antorna al
valor 0,7  10  s. Se 'l segnal da visualisé a l'ha na frequensa dont ël perìod a l'é dl'istéss órdin ëd grandëssa, da
cand l'eletron a intra fra le plache fin-a cand a seurt, la tension a l'ha temp a cambié motobin, e la deviassion as
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arferìss  antlora  a  na tension média  an col  interval.  Ël  tubo a  l'é  rivà  a  sò lìmit  ëd frequensa.  Ant  l'esempi  ch'i
l'oma fàit sì dzora, ël tubo a rivrìa nen a 50 - 100 MHz.

Pì an general, e an manera pì precisa, i podoma consideré che la tension Vy , anvece che un livél stàtich,
a sia na tension sinusoidal a na frequensa f.

Për nen che l'efét dla variassion dla tension a sia sensìbil (ant ël sens ch'i l'oma dit prima), a venta che 'l
perìod dl'onda a sia motobin pì cit dël temp ëd transit ëd n'eletron fra le plache. I l'oma dit che, dàita la tension
d'acelerassion, i podoma trové la velocità dl'eletron con la relassion ch'i l'oma dovrà prima. I l'oma:

v
l

m
Ve

vvmVe
e
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e ma

2
donca

2
1 2

A venta che T  1/f  e donca
e

a
m

Ve
lT

f
211 ,  ma  sòn  a  l'é  an  contradission  con  le

condission për avèj n'àuta sensibilità. An efét, për rivé a frequense àute a-i andarìa plache bin curte e tension
motobin àuta. Për avèj ëd tubo che a peulo rivé a frequense àute a-i son ëd malìssie che sì i  acenoma ma che i
andoma nen a esaminé ant l'ancreus.

As peul apliché la tension ëd deflession a na série 'd plache curte , cobia dòp cobia, fasend an manera
che la tension aplicà da la prima a l'ùltima cobia a sia sempe l'istéssa. Sòn as peul fé con na lìnia 'd ritard che a
propaga 'l  segnal a la stéssa velocità che as propago j'eletron. I ilustroma sòn an figura 38, ma i andoma nen pì
ant l'ancreus.

Figura 38 - Deflession mùltipla con lìnie 'd ritard.
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Pàgina lassà veuida apòsta


