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11. Tensió màxima i tensió eficaç 

Objectius 
• Comprovar la relació entre la tensió màxima i la tensió eficaç d’un corrent altern sinusoïdal.  

Introducció 
L’efecte tèrmic del corrent continu en passar per un conductor és el mateix que el del corrent 
altern, per tant es defineix la intensitat eficaç d’un corrent altern com la intensitat d’un corrent 
continu que desprèn la mateixa calor que l’altern en passar ambdós pel mateix conductor en un 
temps donat. 
D’acord amb la definició es demostra que  
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Material  
− Font d’alimentació de c.a. de baix voltatge (6V) 

o transformador 
− Interruptor de dues posicions 
− Bombeta de 12 V i portabombeta 

− Resistència variable de 100 Ω 
− Oscil·loscopi 
− Cables de connexió 
− 2 piles de 4,5V 

 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
 
1. Munta el circuit mostrat a la figura. El selector d’acoblament d’entrada de l’oscil·loscopi ha 

d’estar en la posició DC durant tot l’experiment. Ajusta l’amplificació vertical a un valor 
adequat, per exemple, 5 Vcm-1. 

2. Connecta la bombeta a la font de c.a. i observa la seva brillantor. Anota el valor pic 
(tensió màxima) de la diferència de potencial alterna que es representa en la pantalla de 
l’oscil·loscopi. 

6V  50Hz 

A l’oscil·loscopi 

interruptor 
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3. Connecta alternativament la bombeta a c.c. i a c.a. i ajusta la resistència variable de 
manera que la brillantor de la bombeta no variï en fer-ho. 

4. Anota la diferència de potencial continua entre els borns de la bombeta. 
5. Repeteix l’ajustament i la mesura diverses vegades. 

Conclusions 
Per a una determinada brillantor de la bombeta, és el valor del pic de la diferència de potencial 
en la bombeta quan està alimentada amb corrent altern i el valor de la diferència de potencial 
quan està alimentada amb corrent continu? 
 
Qüestionari 
1. L’efecte tèrmic del c.c. en la bombeta és el mateix que el del c.a. Explica perquè la 

diferència de potencial contínua és menor que la diferència de potencial màxima del 
corrent altern malgrat que la potència subministrada a la bombeta és la mateixa.  
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Tensió màxima i tensió eficaç 
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1/2 hora  per a l’experimentació i les conclusions 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 

Conclusions 
Per a una determinada brillantor de la bombeta, el valor de tensió contínua ha de coincidir amb 
el valor eficaç de la tensió alterna. El senyal de la tensió alterna que es visualitza en 
l’oscil·loscopi correspon al seguit de valors instantanis d’aquesta. Si la determinació d’aquesta 
tensió es fes amb un polímetre, aquest marcaria el valor eficaç que és el màxim (pic) dividit per 

arrel de dos. m
e
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 i coincidiria amb el mateix valor per la mesura en corrent continu. 

 
Respostes al qüestionari 
1. L’efecte tèrmic del c.c. en la bombeta és el mateix que el del c.a. Explica perquè la 

diferència de potencial contínua és menor que la diferència de potencial màxima 
del corrent altern malgrat que la potència subministrada a la bombeta és la mateixa.  

La potència subministrada a la bombeta és 
2VP

R
=  

En c.c. V és la tensió contínua i R és la resistència de la bombeta. 
En cas de c.a. V és la tensió eficaç i R és la resistència de la bombeta.. 
Per a una determinada brillantor, R és igual tant treballant en c.c. com en c.a. i a fi que la 
potència sigui la mateixa la V contínua i la tensió eficaç han de coincidir. Per tant, el valor 
de pic o tensió màxima ha de ser major que la tensió contínua i s’ha de complir: 

m eV =V 2  


