
A COLECCIÓN DE TUBOS DE DESCARGA DO IES LUCUS AUGUSTI

Os tubos de descarga consisten en tubos de vidro pechados, cun baleiro alto
no seu interior e nos que hai polo menos dous electrodos. Cando se lles
aplica unha voltaxe suficientemente grande, poden emitir electróns nun dos
electrodos,  o  cátodo,  e  o  gas  residual  que  conteñen pode ionizarse.  Os
exemplares da colección do IES Lucus Augusti, coma os doutros institutos
históricos, tiñan a función de ser empregados en experiencias de cátedra
para  mostrarlles  aos  estudantes  algunhas  propiedades  eléctricas  da
materia. Na colección hai tanto tubos de Geissler como tubos de Crookes.

Nos  tubos  de Geissler,  cando se aplica  unha voltaxe alta  entre  os dous
electrodos,  o  cal  se pode facer  cun  carrete  de Ruhmkorff,  obsérvase  un
resplandor  cuxa  cor  depende  da  natureza  do  gas  do  tubo.  A  orixe  do
resplandor é a ionización do gas e, empregando un  espectroscopio, pode
verse o espectro da luz emitida, característico de cada gas.

No tocante aos tubos de Crookes, o baleiro e maior e permiten ver unha
fluorescencia verdosa na zona do tubo oposta ao cátodo. Esa fluorescencia
débese á corrente de electróns formados no cátodo, que se desprazan polo
interior do tubo e que reciben o nome de raios catódicos.

No IES Lucus Augusti hai unha colección dos dous tipos de tubo, a cal pode
ser visitada no seu museo, no que tamén hai outros moitos obxectos de
interese. Son os seguintes:

TUBOS DE DESCARGA

1a) e 1b) Con cruz de Malta. Nestes tubos de Crookes, entre os electrodos
hai un obstáculo con forma de cruz de Malta. Os raios catódicos chocan coa
cruz, xerándose na parte oposta ao cátodo unha sombra con forma de cruz
e mostrando que viaxan en liña recta.
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2a), 2b) e 2c) Con rodiña de paletas. A rodiña xira baixo a acción dos raios
catódicos  por  acción  do  impacto  destes.  Invertendo  a  polaridade  dos
electrodos, cambia o sentido de xiro da rodiña.
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3a) e 3b) Con placa metálica. O impacto dos raios catódicos sobre a placa
metálica interposta na súa traxectoria provoca a incandescencia da placa.
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4a), 4b) e 4c) Con pantalla fluorescente. Unha lámina actúa como pantalla e
permite visualizar a traxectoria dos raios catódicos. Esta traxectoria pode
ser desviada pola acción do campo magnético dun imán.
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5) Con cátodo perforado.  Permite observar os raios canais ou anódicos, con
carga positiva, formados por catións orixinados ao chocar os raios catódicos
co gas residual do interior do tubo.
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6a) Esférico para a produción de raios X. Ademais do cátodo e o ánodo, ten
un  terceiro  electrodo,  chamado  anticátodo,  no  cal  o  impacto  dos  raios
catódicos orixina a emisión de raios X.
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6b) Esférico con depósito de mineral para a produción de raios X. Este tubo
é como o (6a) pero a maiores inclúe un depósito de mineral coa finalidade
de que o gas residual interior se rexenere e o tubo siga funcionando como
produtor de raios X.
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11) Lámpada de Puluj. Neste tubo, o impacto dos raios catódicos sobre unha
placa,  ademais  de provocar  resplandor,  permite que se orixinen raios X,
coma nos (6a) e (6b).
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8a  e  8b)  Lámpadas  para  visualizar  a  traxectoria  dos  electróns.  A  cor
mostrada polo feixe electrónico depende da natureza do gas contido no
tubo.
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9) Con mineral. Neste tubo de Geissler prodúcese a emisión de luz debido
ao bombardeo dos gases producidos polo mineral cos electróns emitidos no
cátodo. A cor da luz depende da composición do mineral.

9

10) Con traxectoria en espiras decorativas. Coma noutros tubos de Geissler,
o gas residual contido emite luz baixo a acción dunha voltaxe elevada. A cor
da luz depende da natureza do gas e a forma da espira fai  que resulte
rechamante.  Este  tubo  é  un  antecedente  dos  tubos  fluorescentes
empregados, por exemplo, en carteis luminosos.
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11) De helio. A voltaxe aplicada xenera a emisión de electróns no cátodo
que, ao impactar cos átomos de helio, causa a emisión de luz co espectro de
liñas característico de helio. 
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12)  Con  electrodos  filoformes.  Como outros  tubos  de  descarga,  produce
unha luz cuxo cor depende do gas presente no seu interior.
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OUTROS OBXECTOS

13) Radiómetro de Crookes de dobre rodiña. Non é un tubo de Geissler ou
Crookes. Ten dúas rodiñas que xiran en sentido contrario cando se ilumina
cunha fonte de luz intensa.
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14a e 14b) Espectroscopios. Permiten ver o espectro da luz que chega a
eles,  xa  que  é  dispersada  cun  prisma.  No  caso  de  luz  producida  por
elementos  químicos,  ten  un  espectro  de  liñas,  en  contraste  co  espectro
continuo producido pola luz branca.
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Estes tubos e instrumentos poden visitarse no museo do IES Lucus Augusti
ou verse pola Internet na web do centro educativo.
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