
  شرح آزمايش

بر اثر كوششهايي كه براي عبور جريان برق در خأل به عمل آمد،  1، يوليوس پلوكر 1859در سال 

 پس از چندين دهه تحقيق دانشمندان بر 2تامسون 1897پرتوهاي كاتدي را كشف كرد و سرانجام در سال 

  .روي تخليه الكتريكي گازها، شرح آزمايش خود را ارائه نمود

يان برق را هدايت نمي كنند و عايق الكتريسيته هستند و اگر بخواهيم در گازها در شرايط معمولي جر

فشار معمولي مثالً  در هوا جرياني عبور دهيم، بايد ولتاژ يا اختالف پتانسيل بسيار زيادي بين دو قطب برقرار 

ند ر حدود چكنيم يا اينكه فاصله الكترودها را بسيار كوچك بگيريم كه در اين صورت برقرار كردن ولتاژي د

لوله اي مطابق شكل در نظر .  آني استهزار ولت،  منجر به توليد جرقة الكتريكي مي شود كه يك تخلية

  .بگيريد كه از يك سو به پمپ خأل وصل است و دو قطب مثبت و منفي در داخل آن تعبيه شده است

  

  



  

                             

  شامل مدار الكتريكي و مدار خأل: گازها نموداري از دستگاه تخلية الكتريكي در 

  

اگر اختالف پتانسيل نسبتاً زياد در حدود چند هزار ولت بين آن دو قطب برقرار كنيم و فشار گاز را 

برسد؛ شاهد عبور و برقراري ) صدم اتمسفر يا چند تور ( پائين بياوريم تا به حدود چند ميلي متر جيوه 

  . كه با روشنايي گاز درون لوله و نور افشاني آن همراه استجرياني از درون گاز خواهيم بود 

 الكتريكي در درون گاز مي نامند كه در آغاز مطالعات مربوط به ساختمان اتم اين پديده را تخلية

  .اهميت زيادي داشت

امروزه حبابهاي روشنايي كه براساس اين پديده ساخته مي شود از وسائل همگاني و معمولي است، 

ز و آشناي المپهاي تبليغاتي نئون را همه مي شناسيم و اگر به جاي نئون، گاز ديگري به كار بريم، رنگ قرم



براي مثال هوا، رنگ صورتي پريده، بخار .  كار تقريباً  يكسان استنگ لوله تغيير خواهد كرد ولي شيوةر

اغلب المپهاي خياباني از اين نوع ( سبز پيدا مي كند سديم، رنگ زرد و بخار جيوه رنگ آبي مايل به 

  .)هستند

 به نتايج  تازه اي بود كه تخليه در گازها مطالعةمطالعة پديدة) اواخر سدة نوزدهم ميالدي ( در گذشته 

  . كاتدي، الكترون و خواص آن و به دنبالش به شناخت ساختمان دروني اتم رسيدمهمي، يعني به كشف اشعة

 بيشتر حباب خطوط ، دانشمندان دريافتند كه با تخلية الكتريكي درگازها تخليةسي پديدةدر طي برر

 تخليه، خطوط تاريك مجاور كاتد به طرف آند گسترش با ادامة. ره نوراني ظاهر مي گرددتاريكي در اين گست

خطوط نوراني به طور كامل از بين مي ) اتمسفر −610حدود ( مي يابند و در نهايت در فشارهاي بسيار پائين 

  تخليهلولة( ان الكتريكي در دو سر حباب در اين حالت هنوز جري. روند و روشنايي گاز لوله ناپديد مي شود

در اين حالت . بر قرار است و نوعي درخشندگي يا تابش مهتابي در ديواره لوله آشكار مي گردد) الكتريكي 

كه از برخورد اشعة ZnSموادي مثل (  3 فلوئورسانت كه مي توان توسط مادةسي نامرئي حاصل شده اا اشعه

  )پديده فلوئورسان سبز رنگ مربوط به شيشه . ( آن را مرئي كرد)  مرئي توليد مي شودنامرئي به آنها، اشعة

  

  

  

  

  



  : الكتريكي حباب شيشه اي از فشار باال تا فشار پايين آزمايش تخلية
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ود  كاتدي ناميده مي شتد به طرف آند برقرار مي شود اشعةاين جريان نامرئي كه به طور مستقيم از كا

  . نوراني ايجاد مي كندكه در محل برخورد با شيشه نقطة
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ك جسم به علت برخورد با نوعي انرژي پديده تشعشع امواج الكترومانيتيك از ي) : Fluorescence( فلوئور سانس  3

مثال خوب  فلوئورسانس ، درخشندگي نوشته ها و عالئم . با قطع منبع انرژي برانگيزا ننده ، تشعشع نيز متوقف مي شود . است 

  .راهنمائي و رانندگي شب رنگ است كه بر اثر برخورد نور معمولي با آنها نوري با درخشندگي جالب منعكس مي كنند


