
3. DETERMINĂRI asupra REZISTENŢEI 
ELECTRICE a MATERIALELOR 
ANTISTATICE 

 

3.1 Materialele electrostatic disipative: caracterizare şi aplicaţii 

Fenomenele de acumulare şi ulterior descărcare rapidă a sarcinilor 
electostatice sunt cauza a peste un sfert din totalul defectelor care afectează 
buna funcţionare a echipamentelor electrice şi/sau electronice actuale.  

Impulsul de descărcare (prin aer, sub formă de miniarc electric-
scânteie, sau prin contact) este foarte rapid, timpul de creştere tcr (de la 10% 
la 90% din valoarea de vârf) al primului front este de ordinul ns, ceea ce 
implică o bandă de frecvenţe foarte largă, aproape de 1 GHz şi implicit, un 
potenţial perturbator ridicat: 
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Vitezele de variaţie foarte mari ale tensiunii şi ale curentului de 
descărcare asociate acestui impuls pot fi cauza unor câmpuri electrice sau 
magnetice perturbatoare..  

Prin urmare, abordările referitoare la reducerea impactului negativ al 
acestor fenomene de descărcare a sarcinilor electrostatice se bazează 
inclusiv pe mijloace specifice compatibilităţii electromagnetice. 

Materialele din care se realizează structura de rezistenţă, şasiul şi 
carcasa unui anumit echipament trebuie să realizeze un compromis între 
protecţia la electrocutare (să fie izolatoare) şi respectiv disiparea sarcinilor 
electrostatice care apar cel mai adesea ca efect al unor procese de frecare 
tehnologice sau de manipulare (să fie conductoare). Compromisul este 
materializat de categoria intermediară, aşa numitele materiale disipative.  

O categorie larg utilizată de astfel de materiale o reprezintă textilele 
disipative. Prin inserarea unor fire conductoare (metalice sau pe bază de 
carbon-grafit), textilele clasice izolatoare capătă anumite proprietăşi 
conductoare. Există peste 20 de tehnologii de inserare în masa textilă a 
acestor elemente conductoare. Eficienţa fiecărei metode este dată în primul 
rând de valorile rezistivităţilor electrice obţinute, fără însă a fi neglijate 
proprietăţile mecanice ale acestor materiale, coroborate cu confortul caloric 
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sau tactil conferit. O rezistivitate de suprafaţă de valoare medie, cuprinsă în 
intervalul (105Ω/□, 1012

Ω/□) a materialului din care este realizată 
îmbrăcămintea operatorului uman reprezintă acel echilibru rezonabil între 
protecţia la electrocutare şi reducerea riscului descărcărilor electrostatice. 

În lucrarea de faţă ne ocupăm de măsurarea riguroasă, parţial 
automatizată, a rezistivităţilor de volum şi suprafaţă ale acestor materiale 
textile anizotrope, devenite disipative. După definirea parametrilor ce permit 
încadrarea unui anume material în categoria electrostatic disipativ, vom 
aborda măsurarea rezistivităţilor de suprafaţă şi volum utilizând 
infrastructura hard şi soft produsă de firma Keithley. 

3.2 Terminologie şi configuraţii de bază 

3.2.1 Rezistenţa de suprafaţă RS şi rezistivitatea de suprafaţă ρs 

Fenomenele de acumulare a sarcinilor electrostatice sunt fenomene 
de suprafaţă. Electronii atomilor aflaţi la suprafaţa corpului primesc o 
energie, cel mai adesea ca urmare a unor procese de frecare, care le permite 
să se desprindă de corpul donor şi să se acumuleze pe suprafaţa unui corp 
acceptor, cele două corpuri fiind în contact (permanent sau intermitent). 

Pentru a nu deveni periculoase, sarcinile electrostatice acumulate pe 
o anumită zonă, trebuie să se disipe pe întreaga suprafaţă. Viteza cu care are 
loc acest proces este în primul rând determinată de rezistivitatea acelei 
suprafeţe. 

Dacă în cazul corpurilor bune conducătoare de electricitate, nu se 
poate vorbi separat de rezistenţă de suprafaţă şi de rezistenţă de volum, în 
cazul corpurilor izolatoare acest lucru este necesar, chiar dacă o separare 
metrologică riguroasă între liniile de curent care se stabilesc pe suprafaţa 
eşantionului şi respectiv prin masa acestuia este practic imposibil de 
realizat, mai ales în cazul eşantioanelor subţiri.  

Principiul de măsură al rezistenţei de suprafaţă este cel universal: 
între doi electrozi aflaţi în contact ferm cu suprafaţa eşantionului se aplică o 
tensiune continuă bine-cunoscută, care apoi se împarte la curentul 
corespunzător stabilit între cei doi electrozi, măsurat cu un nanoampermetru 
sau electrometru, fig.3.1. 
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Fig. 3.1. Configuraţia de bază pentru determinarea rezistenţei de suprafaţă 
 

Pentru a compara  cât mai direct, din punct de vedere al rezistenţei 
electrice, două materiale izolatoare, trebuie făcute determinări repetabile, 
care se bazează cel mai adesea pe o configuraţie pătratică: lungimea 
comună, (faţă în faţă), a electrozilor, L, trebuie să fie egală cu distanţa dintre 
ei, d. Putem spune că în cazul acestei configuraţii pătratice, rezistivitatea de 
suprafaţă a materialului, ρseste numeric egală cu rezistenţa de 
suprafaţă măsurată. Pentru a preciza acest lucru, unitatea de măsură pentru 
rezistivitatea de suprafaţă este Ω/pătrat sau  Ω/□. Astfel utilizat, termenul 
„pătrat” este adimensional, imaterial, nu se referă la o unitate în sine ci la o 
configuraţie de măsurare. 

În cazul în care, din varii motive, se utilizează o altă dispunere 
relativă a celor doi electrozi de măsură, între valoarea măsurată a rezistenţei 
de suprafaţă şi valoarea calculată pentru rezistivitatea de suprafaţă există un 
factor (adimensional) de conversie, dedus prin aplicarea definiţiei riguroase 
date rezistivităţii de suprafaţă în standardul ASTM D 257, [1] : rezistivitatea 
de suprafaţă a unui material este raportul dintre gradientul de potenţial 
paralel cu liniile de curent stabilite între electrozi şi respectiv, curentul pe 
unitatea de lăţime a respectivei suprafeţe. Cu alte cuvinte, factorul de 
conversie este raportul dintre lungimea medie L pe care cei doi electrozi de 
măsură sunt efectiv situaţi „fa ţă în faţă” şi distanţa d dintre aceeaşi electrozi, 
adică raportul dintre  lăţimea şi lungimea căii de curent stabilite între cei doi 
electrozi, (3.2). 
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O configuraţie des folosită pentru electrozii de măsură este cea 
circulara, fig.3.2, un electrod central în formă de disc şi al doilea, concentric 
cu primul, în formă de inel (coroană circulară), fiind astfel asigurată o mai 
bună protecţie, separaţie faţă de diferiţi curenţi ambientali, (paraziţi), care 
„vagabondează” pe suprafaţa materialului, ce s-ar putea accidental 
suprapune peste curentul metrologic stabilit ca urmare a aplicării tensiunii 
de test, [2]. 

 

 
 

Fig.3.2. Configuraţie circulară pentru electrozii de suprafaţă 
 
Pentru aranjamentul din fig. 3.2, factorul de conversie general are 

valoarea specificată în (3.3): 
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Altfel spus, lungimea medie L pe care cei doi electrozi de măsură 
sunt efectiv situaţi „fa ţă în faţă” este cercul având diametrul mediu al 
coroanei circulare ce reprezintă spaţiul dintre cei doi electrozi.  
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Rezistivitatea de suprafaţă este principala caracteristică care împarte 
(orientativ) materialele în cele trei mari categorii: conductoare (ρs<105 Ω/□), 
disipative (105 Ω/□<ρs<1012 Ω/□), respectiv izolatoare (ρs>1012 Ω/□). 

Aşa cum inversul rezistenţei electrice este conductanţa (exprimată în 
Ω−1 sau Siemens, S),  inversul rezistivităţii de suprafaţă este 
conductivitatea de suprafaţă σs care se exprimă în Siemens/□. Un termen 
echivalent pentru conductivitate este conductibilitate specifică.  

3.2.2 Rezistenţa de volum RV şi rezistivitatea de volum ρV 

Rezistenţa de volum a unui eşantion, indiferent dacă este bun 
conducător sau nu, se măsoară aplicând  o diferenţă de potenţial cunoscută 
între doi electrozi plasaţi la extremităţile eşantionului şi măsurând curentul 
ce se stabileşte prin masa acestuia, fig.3.3. 

 

 
 

Fig. 3.3. Montajul de bază pentru calcularea rezistivităţii de volum 
 

Calculând raportul dintre tensiunea aplicată şi curentul măsurat, 
obţinem rezistenţa (de volum) a eşantionului, factorul de conversie dintre 
rezistenţă şi rezistivitate fiind raportul dintre aria secţiunii transversale 
(medii) a eşantionului A (în cazul corpurilor bune conducătoare), respectiv 
suprafaţa comună, faţă în faţă, a celor doi electrozi (în cazul corpurilor 
quasi-izolatoare) şi lungimea distanţei dintre aceştia, l , (practic grosimea 
eşantionului), conform formulei (3.4): 
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O formulare echivalentă: ρV este raportul dintre gradientul de 
potenţial paralel curentului stabilit în material şi respectiv, densitatea acestui 
curent. 

În Sistemul Internaţional (S.I.) unitatea de măsură pentru 
rezistivitatea de volum este Ω x m. Deoarece confecţionarea unui eşantion 
având dimensiunile unui cub cu latura de 1 m ar fi foarte incomodă, se 
utilizează pentru determinări un cub cu latura de 1cm. 

Rezistivitatea (de volum) a unui anume material, exprimată în Ω x 
cm este numeric egală cu rezistenţa unui cub cu latura de 1 cm, atunci când 
electrozii de măsură sunt aplicaţi pe două feţe opuse ale cubului. 
Valoarea rezistivităţii exprimată în  Ω x m este 100 de ori mai mică decât 
aceeaşi valoare exprimată în Ω x cm 

Observaţie. În cazul materialelor conductoare, rezistivitatea de 
suprafaţă are o relevanţă redusă, de regulă contează doar rezistivitatea de 
volum, în cele mai dese cazuri precizarea „de volum” fiind subînţeleasă. 
În cazul materialelor izolatoare, liniile de curent se stabilesc atât la suprafaţa 
cât şi prin interiorul probei, o separare deplină nefiind posibilă, mai ales în 
cazul eşantioanelor relativ subţiri. De regulă, cele două determinări ale 
rezistivităţii de suprafaţă, respectiv volum se „citesc” împreună, oferind o 
caracterizare mai exactă a comportării materialului atunci când este supus 
unei diferenţe de potenţial. 

3.3 Limit ări ale măsurării rezistenţelor foarte mari; electrodul de 
gardă 

Principala dificultate ridicată de măsurarea acestor rezistenţe este 
valoarea foarte mică, de ordinul nanoamperi sau chiar fracţiuni de nA, a 
curentului metrologic rezultat, în ciuda tensiunilor de excitaţie aplicate de 
valori foarte mari, chiar şi de 1000 V.  

Factorii de mediu (mai ales umiditatea şi temperatura), alături de 
diverse surse de tensiuni electromotoare (sarcini electrostatice, pile 
electrochimice formate datorită unor impurităţi, efecte piezoelectrice, etc.) 
pot afecta într-o măsură foarte mare determinările asupra rezistivităţii de 
suprafaţă, în timp ce rezistivitatea de volum este mult mai stabilă. 

Rezultatul acestor măsurări este suplimentar  influenţat atât de 
valoarea propriu-zisă a diferenţei de potenţial aplicate electrozilor cât şi de 
aşa numitul „timp de electrizare” (traducere a termenului englezesc 
„electrification time”), de fapt un interval de timp de „stabilizare”, de 
ordinul zecilor de secunde, care trebuie să separe momentul aplicării ini ţiale 
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a tensiunii de excitaţie de momentul propriu-zis al măsurării (citirii) 
curenţilor metrologici. În esenţă, este vorba de un timp de compensare 
(anulare) a sarcinilor electrice care se găsesc pe suprafaţă şi de eliminare sau 
măcar stabilizare a surselor parazite de tensiuni electromotoare. Soluţia cea 
mai bună pentru captarea majorităţii curenţilor paraziţi este un electrod de 
gardă, conectat ferm la punctul comun de referinţă al sursei de tensiune 
continuă şi al nanoampermetrului. 

Foarte răspândită este varianta cu trei electrozi circulari, doi activi şi 
unul de gardă. În fig. 3.4, respectiv 3.5 sunt prezentate conexiunile specifice 
acestor trei electrozi, atunci când se doreşte măsurarea rezistivităţii de 
suprafaţă, respectiv de volum a unui anume eşantion. Vom nota cu „1”  
electrodul disc circular,(care în ambele configuraţii este electrod de măsură), 
cu „2”  electrodul „inel” (coroană circulară concentrică cu „1” ) şi cu 
„3” electrodul disc amplasat pe partea opusă faţă de electrozii „1” şi  „2”.  

Eficienţa gardării este sporită de utilizarea cablului coaxial pentru 
conexiuni, ecranul acestui cablu fiind legat practic între electrodul de gardă 
şi punctul comun de referinţă al sursei de tensiune continuă şi al 
nanoampermetrului. 

 

 
 

Fig. 3.4. Configuraţia de măsurare a rezistivităţii de suprafaţă cu trei electrozi  
(electrodul „3”   are rol de gardă) 

 
La măsurarea rezistivităţii de suprafaţă, tensiunea se aplică între 

electrodul disc central „1”  şi electrodul inel „2”  ce-l înconjoară. Electrodul 
de gardă „3” , are un rol mai mic; conectat la punctul comun (-) al sursei de 
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tensiune şi al nanoampermetrului, colectează eventualii curenţi paraziţi ce se 
stabilesc pe suprafaţa opusă a eşantionului testat. 
 

 
 

Fig. 3.5. Configuraţia de măsurare a rezistivităţii de volum cu trei electrozi  
(electrodul „2”   are rol de gardă) 

 
La măsurarea rezistivităţii de volum, se lucrează cu exact aceeaşi 

electrozi, cu diferenţa că doi dintre ei îşi inversează rolurile. Diferenţa de 
potenţial se aplică între acelaşi electrod disc central „1”  şi electrodul disc 
situat în partea opusă a eşantionului, „3” . Rolul electrodului de gardă este 
preluat de coroana circulară „2” , ea fiind de această dată conectată la 
punctul comun (-) al sursei de tensiune şi al nanoampermetrului, 
împiedicând accesul curenţilor paraziţi la electrodul central. 

3.4 Măsurărarea rezistenţelor mari cu incinta Keithley 8009 

Este o incintă ecranată electromagnetic, care permite măsurări cu 
bună precizie asupra rezistivităţilor de suprafaţă ce se încadrează în 
intervalul 103- 1017Ω/□  şi a rezistivităţilor de volum având valori între 103 
şi 1018Ωxcm, fig. 3.6. 

Principiul de măsură este cel ilustrat în fig. 3.4 şi 3.5, cu trei 
electrozi circulari din oţel inoxidabil, doi dintre ei putându-şi inter-schimba 
funcţionalitatea (electrod de măsură-electrod de gardă), prin apăsarea 
succesivă a unui „push-buton”electro-mecanic, special destinat acestei 
opţiuni.  

Ucc 

1 2 
Eşantion supus testării  

3 

nA 



Determinări asupra rezistenţei electrice a materialelor antistatice 

 9

 
 

Fig. 3.6. Incinta pentru măsurarea rezistenţei de suprafaţă şi volum Keithley 8009 
 

3.4.1 Calculul factorilor de conversie rezistenţă-rezistivitate 
pentru incinta 8009 

Diametrul electrodului central „1”  este D=2 inch1   iar coroana 
circulară concentrică care separă electrozii „1”  şi „2” are „lăţimea” d= 
0,125 inch, [2]. Deoarece factorul de conversie dintre rezistenţa şi 
rezistivitatea de suprafaţă este adimensional (la numărător şi la numitor sunt 
mărimi exprimate în aceeaşi unitate), nu este necesară transformarea din 
inch în m sau mm. 

Conform relaţiei 3.3, valoarea particulară a acestui factor de conversie 
va fi: 
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Calculul factorului de conversie dintre rezistenţa şi rezistivitatea de 
volum depinde, aşa cum s-a arătat în (3.4), de aria efectivă a electrodului 
„1”  (opusă electrodului „3” ), dar şi de grosimea eşantionului. Deoarece cea 
                                                
1 (1 inch=1 ţol=25,4 mm) 
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mai des utilizată unitate de măsură pentru rezistivitatea de suprafaţă este Ω x 
cm, vom exprima aria efectivă a electrodului „1” în cm2 iar grosimea 
eşantionului, l,  în cm. 
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3.4.2  Interconectarea incintei 8009 cu electrometrul Keithley 

6517 A 

Keithley 6517 A este un electrometru, printre ale cărui remarcabile 
posibilităţi se află măsurarea curenţilor continui de ordinul femtoamperi (1 
fA=10-15A), ceea ce îl face adecvat pentru măsurarea rezistenţelor foarte 
mari, de ordinul 1018Ω, [3]. Pentru aceasta  este nevoie de o sursă de 
tensiune continuă, reglabilă până la 1000 V, încorporată în electrometru. 
 Această valoare ridicată a tensiunii de excitaţie creşte limita 
superioară a rezistenţelor ce pot fi măsurate, dar impune respectarea unor 
norme de protecţie şi securitate a muncii foarte stricte. 

Cele două echipamente Keithley, 6517 şi respectiv 8009 sunt 
proiectate pentru a lucra împreună, de aceea interconectarea lor se realizează 
cu uşurinţă, conform fig. 3.7, utilizând cablurile şi conectorii special livraţi 
de firma producătoare. 

Curentul care se stabileşte între electrozii incintei 8009 selectaţi 
drept metrologici prin acţionarea comutatorului electromecanic „Rezistenţă 
de suprafaţă/Rezistenţă de volum”, este adus la intrarea electrometrului prin 
intermediul unui cablu triaxial, conectat la un conector mamă triaxial (cu 
trei borne). În acest mod, electrodul „1” al  incintei 8009 este conectat la 
intrarea Hi(gh) a electrometrului în timp ce electrodul „2”  sau „3”  (funcţie 
de poziţia comutatorului rezistenţă de suprafaţă, respectiv rezistenţă de 
volum) este conectat la intrarea Lo(w). Ecranul exterior al cablului triaxial 
este legat la împământarea generală. 

După cum se observă, aceşti curenţi extrem de mici ajung la 
electrometru printr-o bornă situată pe panoul din spate. În felul acesta 
curenţii se aplică direct amplificatorului de intrare, nefiind afectaţi de 
numărul mare de butoane de selecţie şi reglaj, de diferitele fante practicate 
în ecranul panoului frontal sau chiar de activitatea propriu-zisă a 
operatorului uman. 
Tensiunea de excitaţie, care poate fi programată până la valoarea foarte 
periculoasă de 1000 V, se aplică între cei doi electrozi selectaţi ai incintei 
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8009 cu ajutorul a doi conductori foarte bine izolaţi, bornele de conectare 
fiind de asemenea de construcţie specială. 
 

 
 

Fig.3.7. Conectarea incintei 8009 la electrometrul 6517 A 
 

O facilitate specială o reprezintă un comutator de inter-blocare. Atât 
timp cât capacul incintei 8009 este deschis, comutatorul nu permite 
aplicarea tensiunii înalte la electrozii de măsură, ca o protecţie eficienţă 
împotriva electrocutării. Semnalul „capac deschis” este transmis 
electrometrului prin intermediul unui cablu de „inter-blocare”. 

Suplimentar, carcasa metalică a incintei 8009 are un terminal tip 
şurub, care îi permite legarea la bara de împământare generală din laborator. 
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 Manualul impune pentru firul de împământare un diametru minim 
#18 AWG2. 

3.4.3 Succesiunea operaţiilor de măsurare a rezistenţelor mari 

a) Se alege un eşantion, de regulă dreptunghiular, din materialul supus 
testării. Pentru a permite închiderea capacului incintei, dimensiunile 
suprafeţei trebuie să fie mai mici decât 101, 6 mm.  Pentru ca 
electrozii să calce corect, (integral), pe material, dimensiunile 
aceleiaşi suprafeţe trebuie să fie mai mari de 63,5 mm. Grosimea 
eşantionului este mărime metrologică ce intervine la calculul 
rezistivităţii de volum şi nu este permis să fie mai mare de 3,2 mm, 
pentru a nu forţa electrozii la închiderea capacului. 

b) Se centrează eşantionul supus testării, astfel încât electrozii să calce 
integral pe acesta atunci cînd se închide capacul incintei, se asigură 
fermitatea închiderii şi se selectează din push-buton dacă se doreşte 
măsurarea rezistenţei de suprafaţă, respectiv de volum. 

c) Se realizează conexiunile conform fig. 3.7, electrometrul 6517 
nefiind alimentat. O atenţie deosebită trebuie acordată conectării 
corecte a cablului de inter-blocare între incintă şi electrometru, dar şi 
conectării carcasei incintei la bara de împământare generală a 
laboratorului. 

d) Se porneşte electrometrul, sursa de înaltă tensiune fiind în aşteptare 
(standby). 

e) Prin apăsarea butoanelor CONFIG şi apoi R se intră în meniul 
CONFIGURE OHMS, unde se selectează tipul măsurărilor de 
rezistivitate dorit (de suprafaţă sau de volum), complementar cu 
opţiunea foarte flexibilă de autoscalare (AUTORANGE). Pentru 
început, atunci când se măsoară rezistenţe mari, alegerea unuei 
valori de 400 V pentru tensiunea de excitaţie este un compromis 
foarte bun. 

f) Se porneşte sursa de tensiune (OPERATE), se aşteaptă aprox. 60 de 
secunde, aşa numita perioadă de  electrizare, (în acest interval de 
timp afişajul electrometrului se modifică semnificativ), după care se 
pot face câteva citiri. Dacă s-a selectat măsurarea rezistivităţii, 
electrometrul Keithley are în memoria sa valorile factorilor de 
conversie, KS respectiv KV, caracteristice incintei 8009. Pentru cazul 

                                                
2 AWG este acronimul de la American Wire Gauge, ce reglementează calibrele americane 
pentru firele conductoare; #18 corespunde unui diametru al secţiunii transversale a firului 
de 1,024 mm). 
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rezistivităţii de volum se introduce manual, prin tastare, grosimea 
eşantionului. 

3.5 Măsurări ale rezistenţelor foarte mari utilizând pachetul de 
programe specializat Keithley 6524 

Acest pachet de patru programe a fost dezvoltat de firma Keithley 
pentru automatizarea măsurărilor de rezistenţe foarte mari [4], realizate în 
tandem de incinta 8009 şi electrometrul 6517. Pentru rulajul acestor 
programe este necesar un calculator având interfaţă IEEE-488, pe care să fie 
instalat sistemul de operare Windows XP sau Windows 2000. Legătura 
dintre conectorul IEEE-488 plasat pe panoul din spate al electrometrului şi 
interfaţa corespunzătoare a calculatorului ( unde există montată o placă 
GPIB pentru bus PCI, model KPCI-488A Keithley) se face prin intermediul 
unui cablu dublu ecranat, compatibil IEEE-488, fig. 3.8. 

 

 

 Model 6517A  

Interfaţă GPIB 

Model KPCI – 488A 

 
Fig.3.8. Automatizarea măsurării rezistenţelor mari. Configuraţia de principiu 

 
Fiecare din cele 4 programe ale pachetului poate genera şi afişa unul 

sau mai multe grafice. Aceste grafice pot fi printate (ca obiect, sau integral 
ca panou) sau pot fi copiate şi apoi inserate într-un document text. 
Coordonatele XY ale punctelor graficului pot fi introduse într-o foaie de 
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calcul tip tabel şi procesate de un software specializat (tip “spreadsheet”-
Excel). 

Aceste grafice au şi opţiunea Vârf la vârf (peak to peak), pentru a 
indica deviaţia în procente a datelor reprezentate în grafic. 
Valoarea vârf-la vârf asociată unui anume grafic se calculează după 
formula: 

( )
[%]100minmax ⋅

−
=

mediuP

PP
VarflaVarf    (3.7) 

unde Pmax este valoarea cea mai mare asociată unui punct reprezentat pe 
grafic,  Pmin este valoarea cea mai mică asociată unui punct reprezentat pe 
grafic iar Pmediu este media aritmetică a valorilor tuturor punctelor 
reprezentate pe acel grafic. 

3.5.1 Metoda tensiunii de stimulare de polaritate alternantă 

Această metodă, denumită pe scurt, metoda polarităţii alternante 
implică, în esenţă, aplicarea între electrozii de măsură, a unei tensiuni 
dreptunghiulare simetrice, (cu factor de umplere 50%) alternativ pozitivă 
respectiv negativă, faţă de o anumită valoare de referinţă reglabilă, numită 
tensiune de offset.  

Concret, tensiunea livrată de sursa încorporată în electrometru 
alternează între 2 valori: Uoffset +Ualt, respectiv Uoffset -Ualt, durata fiecărui 
palier fiind de asemenea reglabilă. 

Utilizarea unei tensiuni de stimulare de polaritate alternantă permite 
reducerea sau chiar eliminarea influenţei curenţilor “vagabonzi” asupra 
curenţilor “stimulaţi” de tensiunea de stimulare alternantă, sau altfel zis, 
separarea dintre curenţii metrologici şi cei paraziţi. Datorită rezistenţelor 
foarte mari, curenţii stimulaţi au valori foarte mici, comparabile cu cele ale 
curenţilor paraziţi, provenind din cele mai diverse surse: curenţi reziduali 
sau de polarizare a instrumentelor, efecte piezoelectrice sau triboelectrice, 
stres mecanic sau drift termic, surse electrochimice [5]. 

Prin această separare, se poate obţine o reducere semnificativă a 
incertitudinii măsurărilor rezistenţelor mari. 

După aplicarea tensiunii de stimulare se aşteaptă un timp de 
aproximativ 60 secunde, aşa-numitul timp de electrizare, suficient pentru 
compensarea sau eliminarea multor surse parazite. Apoi se poate începe 
determinarea curentului stabilit între electrozi, pe baza citirilor efectuate  la 
sfârşitul a patru alternanţe consecutive. Valoarea curentului care se 
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utilizează pentru calculul rezistenţei va fi media ponderată a acestor 4 citiri, 
după care ciclul se poate repeta (implicând de fiecare dată ultimile 4 citiri): 

8

33 4321 masmasmasmas IIII
Icalc

−⋅+−
=     (3.8) 

Forma de undă a curentului rezultat ca urmare a aplicării tensiunii de 
polaritate alternantă este prezentată în fig. 3.9. 

 

 
 

Fig.3.9. Forma de undă a curentului metrologic  
rezultat în urma aplicării unei tensiuni alternante 

 
Semnele pentru cei patru termeni ai numărătorului din relaţia (3.9) 

sunt date de polarităţile celor 4 paliere consecutive (pozitiv-negativ-pozitiv-
negativ) ale tensiunii care generează respectivii curenţi. În absenţa teoretică 
a curenţilor perturbatori, Imas1 şi Imas3 sunt egali şi pozitivi, în timp ce Imas2 şi  

Imas4 au acelaşi modul, dar sunt negativi, curentul luat în calcul fiind egal cu 
valorile pozitive măsurate. În acest caz ideal, valorile măsurate ale 
curentului sunt valorile curentului stimulat şi neperturbat.  

În eventualitatea suprapunerii unor curenţi paraziţi, ei nu-şi modifică 
semnul pe parcursul a patru perioade, iar pe baza algoritmului diferenţial 
sintetizat în formula (3.9), valoarea curentului calculat este egală cu 
valoarea curentului stimulat, influenţa curenţilor „vagabonzi” fiind practic 
eliminată. 
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Notând cu Iv valoarea rezultantă a acestor curenţi perturbatori care s-
ar suprapune peste curenţii metrologici (stimulaţi), avem: 

( )

( )
1

43

21

4321

88

3
8

3

8

8

33

stimulat
vstimulatvstimulat

vstimulatvstimulat

masmasmasmas
calc

I
IIII

IIII

IIII
I

=
+

−
+

+

+
+

−
+

=

=
−⋅+⋅−

=

   (3.9)

 

Curentul stimulat (şi implicit, rezistenţa măsurată) depinde atât de 
valoarea modulului  tensiunii de stimulare aplicată, cât şi de durata de 
aplicare a aceastei tensiuni, (inclusiv de durata palierului tensiunii pozitive, 
respectiv negative), natura acestei dependenţe fiind o caracteristică de 
material ce poate fi studiată cu ajutorul programelor din pachetul 6524. 

În concluzie, valoarea măsurată şi afişată a unei rezistenţe se obţine 
prin împărţirea tensiunii aplicate la media ponderată a ultimilor patru citiri 
consecutive ale curentului, realizate la începutul şi sfârşitul palierului 
pozitiv al tensiunii aplicate (momentele de citire ale curentului sunt 
însemnate cu x în fig.3.9). 

3.5.2 Programul 6517 Hi-R test 

Este programul de bază al pachetului 6524, fiind destinat măsurării 
rezistenţelor (şi implicit rezistivităţilor) mari. După lansarea programului, 
apare panoul principal din fig. 3.10 care permite setarea parametrilor 
testului.  

Iniţial sunt automat încărcate setările prestabilite din fabrică. În 
continuare vom prezenta câteva explicaţii privind semnificaţia şi domeniile 
de reglare ale acestor parametri de test. 

a) „Measure Time” fixează timpul cât este aplicată una din polarităţile 
tensiunii de stimulare (palierul pozitiv şi cel negativ au aceeaşi 
durată). Frecvenţa efectivă a tensiunii de stimulare poate fi calculată 
cu formula: 

eMeasureTim
f stimulare ⋅

=
2

1
 (3.10) 

Poate fi reglată teoretic între 0,5 secunde şi 10.000 secunde; ţinînd 
cont că un test obişnuit durează cel puţin 2x11=22 Measure Time, 
este clar că trebuie găsit un echilibru între durata testului şi relevanţa 
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măsurărilor efectuate, o creştere inutilă a duratei unui test fiind 
neacceptabilă. 
 

 
 

Fig. 3.10. Panoul frontal al Programului 6517 Hi-R test 
 

b)  „Offset voltage” fixează nivelul de tensiune central în jurul căruia 
alternează „ Alternating Voltage”, prin adăugare sau scădere din 
tensiunea de offset. Concret, dacă se doreşte ca tensiunea de 
stimulare să alterneze între valorile -90V şi respectiv +100V, atunci 
tensiunea de offset va fi setată la +5V iar tensiunea alternantă la 95 
V. Aceste tensiuni pot fi reglate între -1000 V şi +1000 V. 

c) „Alternating Voltage” poate lua valori între -1000 V şi +1000 V, 
existând limitarea de 1000 pentru suma modulelor tensiunii 
alternante şi a tensiunii de offset anterior selectate 

d) „Readings to discard” se referă la numărul de citiri de început, care 
nu se iau în consideraţie pentru calculul rezistenţelor, este practic 
vorba de acelaşi timp de „electrizare”, necesar atingerii unui regim 
stabil, după aplicarea tensiunii de măsură între electrozi. De regulă, 
acest parametru primeşte valori între 3 şi 5. 

e) „Readings to store”este un parametru foarte important, arată câte 
citiri consecutive ale valorilor aceleaşi rezistenţe, pentru aceeaşi 
tensiune de excitaţie, vor fi afişate pe grafic.  
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Fig.3.11. Comportament distinct, creştere respectiv descreştere,  
a rezistivităţii de suprafaţă a două eşantioane diferite,  

pe durata aplicării a 8 cicluri succesive ale tensiunii alternante. 
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Pentru anumite materiale, valoarea rezistenţei creşte pe parcursul 
derulării experimentului, pentru altele valoarea rezistenţei scade, [6], 
fig. 3.11. 

f)  „Current range”permite setarea manuală a domeniului de măsură 
cel mai potrivit (mai sensibil) pentru un anumit curent metrologic 
(acesta să fie situat cât mai aproape de limita superioară a 
domeniului ales). Iniţial, este recomandabil de utilizat opţiunea 
„auto range”, după care se aproximează valoarea maximă a 
curentului ce trebuie măsurat şi se alege valoarea potrivită a 
domeniului de măsură, care asigură cea mai mică eroare (procente 
din capătul scalei). 

3.5.3  Programul Hi-R Step Response 

În esenţă, acest program permite aplicarea unei trepte reglabile de 
tensiune, curentul de răspuns care se stabileşte prin eşantion având nevoie 
de o anumită perioadă de timp pentru a atinge valoarea stabilă. În cele mai 
multe situaţii, se constată o scădere în timp a curentului dar există şi situaţii 
când are loc o creştere [7], fig. 3.12. 
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Fig. 3.12 Răspuns în curent diferit la aplicarea  
aceleiaşi trepe de tensiune pe 2 eşantioane diferite. 

 
La deschiderea acestui program, este afişat panoul din Fig. 3.13. 
 

 
 

Fig.3.13. Panoul pentru fixarea parametrilor testului „treaptă de tensiune” 
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Valoarea treptei de tensiune ce va fi aplicată eşantionului poate fi 
aleasă între 1 şi 1000 V. Această valoare se menţine constantă pe toată 
durata fixată prin parametrul „Measure Time”, timp în care se efectuează în 
mod continuu măsurări ale curentului stabilit între electrozi. 

Un parametru important este NPLCs ( acronimul de la”Number of 
Power Line Cycles”).  Pentru a asigura o bună rejecţie a brumului de reţea, 
timpul de deschidere al unui convertor analog numeric dublă rampă trebuie 
să fie un multiplu de 20 ms (perioada reţelei de alimentare având frecvenţa 
de 50Hz); un compromis bun între rejecţie şi durata conversiei este dat de 
60 sau 80 ms.  Acest test este foarte util în stabilirea timpului după care 
curentul rezultat ca urmare a aplicării unei anumite tensiuni, ajunge la o 
valoare relativ stabilă, după care poate fi măsurat şi utilizat în calcularea 
rezistenţei corespunzătoare. După cum se vede şi în Fig. 3.12 a, utilizatorul 
are acces la două cursoare glisante, cu ajutorul cărora se poate alege o 
porţiune din curba de descreştere a curentului. Prin selectarea opţiunii „Best 
Fit”, această curbă este aproximată cu o exponenţială descrescătoare, a cărei 
constantă de timp, exprimată în secunde, este calculată şi afişată pe panoul 
principal. În acest fel se stabileşte o legătură directă între timpul după care 
se poate face citirea curentului şi constanta corespunzătoare. 

3.5.4 Programul HI-R Sweep Test 

Se ştie în mod cvasi-empiric că valoarea rezistivităţii (mai ales de 
suprafaţă) a materialelor izolatoare şi disipative depinde atât de modulul 
tensiunii aplicate între electrozi cât şi de durata de aplicare a acesteia. 

Acesta este şi principalul motiv pentru care cele trei standarde de 
bază ale domeniului, ASTM D 257-91, IEC 60093:1980 [8] şi ESD STM 
11.11-2001 [9] nu impun valori ale acestor doi parametri esenţiali. 

Acest program permite calcularea unei rezistenţe sau rezistivităţi, 
atunci când tensiunea aplicată între electrozi baleiază un anumit domeniu de 
valori sau când durata de aplicare a palierului de tensiune variază progresiv 
într-un anumit interval. 

Panoul principal al acestui program permite alegerea parametrilor de 
baleiere a tensiunii, respectiv a timpului de aplicare. 
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Fig. 3.14. Panoul principal al programului de baleiere. 
 

Funcţie de natura eşantionului, de prezenţa eventualelor inserţii, care 
îi conferă anizotropie, rezistivitatea materialelor poate varia crescător sau 
descrescător cu tensiunea de măsură [10], fig. 3.15. 
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Fig. 3.15. Comportament diferit (creştere, respective descreştere)  
a rezistenţei a două eşantioane anizotrope, funcţie de  tensiunea de excitaţie. 

 
Aceeaşi evoluţie diferită se poate constata şi în cazul în care durata 

palierului tensiunii de excitaţie variază de la câteva secunde la 200 secunde, 
fig. 3.16. 
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Fig. 3.16. Influenţa duratei palierului tensiunii de excitaţie  
asupra rezistivităţii de suprafaţă. 
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Fig. 3.17. Erori determinate de comutările impuse de funcţia de 
 autoscalare la variaţia tensiunii de excitaţie sau la măsurarea  

curentului răspuns la semnal treaptă. 
 

Utilizarea funcţiei autorange trebuie făcută cu atenţie. Atât în timpul 
programului de baleiere a tensiunilor de excitaţie aplicate probelor cât şi în 
programul „Treaptă de tensiune”, valoarea curentului măsurat se modifică 
considerabil pe parcursul aceluiaţi experiment. Funcţia „autorange” poate 
determina modificarea sensibilităţii nanoampermetrului în timpul 
măsurărilor propriu-zise, conducând la afişaje eronate, fig. 3.17. 

3.6 Lucr ări de efectuat în laborator. 

1. Se realizează interconectarea între electrometrul Keithley 6517 A şi 
incinta Keithley 8009, conform figurii 3.7. 

2. Se realizează interfaţarea IEEE 488 dintre electrometrul Keithley 
6517 A şi calculatorul pe care este instalat softul Keithley 6524, 
conform figurii 3.8. 

3. Se observă vizual şi tactil cele patru eşantioane de material textil 
electrostatic disipativ, realizate cu tehnologii diferite de inserţie a 
elementului conductor: 
• Cupru emailat, îmbrăcăminte mătase dublă, ( #1), grosime 0,24 

cm; 
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• Cupru emailat cu îmbrăcăminte de poliester, (#2), grosime 0,18 
cm; 

• Fibră acrilică acoperită cu Sulfat de Cupru, (#3), grosime 0,21 
cm; 

• Fibră de nylon acoperită cu particule de carbon ( #4), grosime 
0,14 cm; 

4. Se porneşte programul 6517 Hi-R Test. Se fixează durata unui palier 
de tensiune la 10 sec, tensiunea de offset la 0 V, tensiunea alternantă 
la +/-400 V, numărul de citiri preliminare care nu se consideră la 4, 
iar numărul de citiri care se stochează se fixează la 10. Se introduc 
pe rând cele 4 eşantioane în incinta 8009, se închide capacul şi se 
salvează 4x2 ecrane sub denumiri sugestive, reprezentând variaţia 
rezistivităţilor de suprafaţă, respectiv de volum a celor 4 eşantioane, 
funcţie de numărul de ordine al citirii (de la 1 la 10). 

5. Se porneşte programul  6517 Hi-R Step Response. Se fixează treapta 
de tensiune la 400 V iar timpul de măsurare la 45 s. Se va afişa 
răspunsul în curent pentru fiecare eşantion în parte. Se vor fixa cele 
două cursoare la momentele de timp 30 şi 40 s. Cu ajutorul opţiunii 
Best Fit, se vor calcula şi afişa cele 4 valori corespunzătoare ale 
constantei de timp care determină exponenţiala descrescătoare cea 
mai apropiată de forma curentului de descărcare. Se salvează cele 4 
ecrane. 

6. Se porneşte programul HI-R Sweep Test. Pentru o valoare fixată la 
20 secunde a timpului de măsurare, se baleiază crescător 10 tensiuni 
de excitaţie, pornind de la 90 V şi terminând cu 990 V (pasul de 100 
V). Se salvează toate cele 2x4 ecrane, arătând influenţa tensiunii de 
excitaţie asupra rezistivităţii de suprafaţă, respectiv volum a celor 4 
probe. In partea a doua a testului, se fixează valoarea tensiunii de 
excitaţie la +/-400 V, durata palierului acestei tensiuni variind în 10 
trepte de 5 secunde, pornind de la 10 s şi terminând cu 60 s. Se 
salvează toate cele 2x4 ecrane, arătând influenţa duratei palierului 
tensiunii de excitaţie asupra rezistivităţii de suprafaţă, respectiv 
volum a celor 4 probe. 

7. Se inserează într-un document Word toate cele 28 de ecrane salvate. 
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