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F. J. G ajewski

Lampa dwuelektrodowa

„Dioda"

D zieje w ynalazku lam py

Dawna nazwa nadana lam pie radiow ej, a mian. 
»lampa katodowa« ustępuje stopniow o m iejsca now o
czesnej nazwie »lampa elektronow a«. Nowa nazwa, którą 
będziemy się posługiwali w dalszym  ciągu niniejszych 
w yjaśnień, jest o tyle słuszna, że praca lampy radiowej 
oparta jest na ruchu elektronow ym . Elektrony są też 
w rzeczywistości jedynym i »robotnikami« zatrudnionym i 
w tych nadzwyczaj precyzyjnych i cennych urządzeniach 
technicznych, bez k tórych nie mogłaby istnieć telegrafia, 
telefonia, film dźwiękowy, telew izja i radar.

Do czasu w ynalezienia lam py elektronow ej rad io 
fonia zdana była wyłącznie na słabiutki odbiór słuchaw 
kowy, przy użyciu detektorów  stykowych. Fundam ent, na 
którym  miał pow stać w ynalazek lampy elektronow ej 
stw orzył Tom asz Aiwa Edison*, przez w ynalezienie ża
rów ki próżniowej. On też pierwszy przeprow adzał przy
padkow e próby z udoskonaloną już żarów ką el. Pe
wnego razu, podczas dokonyw ania przeróżnych ekspe
rym entów , do w nętrza żarów ki w prow adził Edison do
datkow y m etalowy pręcik, który w topił w szklany balo
nik, w pobliżu rozżarzonego włókna. Kierowany swoim  
genialnym  instynktem  zaczął przeprow adzać nieskończo
ną ilość doświadczeń.

Gdy żarów ka (na skutek przepuszczenia przez nią 
prądu el.) zaczynała świecić, wskazówka czułego galwa-

* Słynny amerykański mynalazca ur. u) 1847 r. in Milan, Stan
Ohio.
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nom etru, włączonego pomiędzy włókno a pręcik — zaczy
nała poruszać się, dając tym domód, że przez pustą p rze 
strzeń  zaw artą między rozżarzonym  m lóknem  żarómki a 
pręcikiem  musi przepłym ać prąd elektryczny.

Rus. i. Prototyp lam py elektronow ej używany przez Edisona w jego 
dośw iadczeniach. W yraźnie uwidoczniono żarówkę z w łóknem  w ęglo
wym (spiralek wolframowych jeszcze nie umiano w tedy wytwarzać), 
sym bol baterii zasilającej żarówkę oraz galw anom etr (G) i sposób jego

połączenia.

Mimo m ielokrotnego pom tarzania dośmiadczenia, 
nie mógł Edison znaleźć żadnego naukowego w ytłum a
czenia obserw ow anego zjawiska. W krótce różni uczeni 
zaciekaw ieni nowym i doświadczeniam i Edisona rozpo
częli eksperym entow ania, które stopniow o przeistoczyły 
się w określone badania i poszukiwania.

W  kilka miesięcy później, w końcu 1903 r., Arthur 
W ehneldt* ogłosił wyniki w łasnych doświadczeń w w y
m ienionym  poprzednio kierunku. Okazało się, że rozża
rzone w łókno żarów ki wydzielało najm niejsze ładunki 
elektryczności zwane elektronam i, które w ypełniały pu
stą przestrzeń balonika. Gdy podczas swego bezładnego 
ruchu elektrony natrafiały na pręcik, w lutowany przez

Fizyk niem iecki ur. m 1871 r. m Rio de Janeiro.
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Edisona w górną część szklanego balonu lampy, to spły
wały po nim  do obwodu baterii, tworząc słabiutki prąd 
? ifkltryCZny’ wykazywany przez czuły galw anom etr. 
W ehneldt zm ienił także kształt pręcika, zastępując go 
blaszaną płytką oraz inaczej sform ował nitkę w łókna 
żarówki.

Dalsze niew ielkie zmiany konstrukcyjne przeprow a- 
dził w r. 1904 J. A. Fleming*; polegały one na 
cylindrycznym  sform ow aniu blaszanej płytki, zaopatrze
n i11 cokołu lam py w odpow iednie styki kontaktow e (nó
żki) oraz na nieco odm iennym  ukształtow aniu szklanego 
balonu lampy. Pewnego dnia Fleming wpadł na pom ysł 
w prow adzenia lampy do radiotechniki, gdzie zajęła m iej
sce daw nych kryształków  detekcyjnych.

D ziałan ie lam py dinuelektrodow ej

W  działaniu lampy dw uelektrodow ej wykorzystana 
została tzw. »emisja żarzenia«, polegająca na tym, że 
ciała rozżarzone wydzielają z siebie (emitują) elektrony. 
N ajprostszą budow ą odznacza się lam pa dw uelektrodo- 
wa, k tóra z zewnętrznego wyglądu jest powszechnie 
znana. Od innych lamp elektronow ych lam pę dwuelek- 
trodow ą jest b. łatw o odróżnić, gdyż ma ona tylko trzy 
nóżki kontaktowe**.

O m awiana lam pa składa się z trzech zasadniczych 
części zew nętrznych : szklanego balonu, opraw ki zwanej 
cokołem  oraz nóżek kontaktowych. Gdy górna część ba
lonu lampy odw rócona zostanie do patrzącego, to obraz, 
jaki wtedy jest widoczny, można graficznie przedstaw ić 
jak na rys. 3 z lewej strony.

Angielski elektrotechnik ur. m 1849 r. ta Lancaster; późniejszy 
prot. elektro techniki na uniinersytecie londyńskim.

Noinsze typy lam p dmuelektrodom ych na tzw. cokołach stop- 
kowych, zamiast nóżek mają stopki kontaktowe.
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(zob. rys. n )  i nosi nazwę katody, natom iast włókno, 
które w lam pie bezpośrednio żarzonej nazyw aliśm y ta
kże katodą, w tym wypadku zatrzym uje jedynie nazwę 
w łókna żarzenia.

Rys. 11. Graficzny symbol lampy żarzonej pośrednio.

W  zależności od typu lampy, katoda doprow adzana 
jest na zewnątrz albo przy pom ocy zacisku śrubowego, 
umieszczonego z boku cokołu lampy, albo do odpow ie
dniej nóżki cokołu. W krótce lampy zasilane prądem  z 
sieci, zwane z tego pow odu lam pami sieciowym i, zaczę
ły  w szybkim tem pie w ypierać z użycia pow szechnie 
przed tym stosow ane lampy bateryjne, k tórych użycie 
ograniczyło się jedynie do pracy w m iejscow ościach po
zbaw ionych ośw ietlenia elektrycznego.

D uodioda

Nowocześniejszą odm ianą dotychczas opisywanej 
lampy jest tzw. duodioda (podwójna dioda), k tóra różni 
się  od diody tym, że ma dwie anody i jechią katodę, a 
niekiedy dwie katody. Praca takiej lampy jest b. w ydaj
na, gdyż ma ona właściwość prostow ania zmiennego 
prądu elektrycznego w obydw óch kierunkach, a więc 
jest prostow nikiem  dw ukierunkow ym . W  zależności od 
daty produkcji, cokoły lamp zaopatrzone byw ają w ró 
żnych rodzajów  styki nóżkowe lub w tzw. cokoły stop- 
kowe. Duodiody byw ają żarzone bezpośrednio np. AZ i 
jak i pośrednio żarzone np. lampy EZ i i AB 2. Pierwsza 
z w ym ienionych lamp AZ 1 jest powszechnie stosow ana 
w rożnego rodzaju odbiornikach jako prostow nik niskiej 
częstotliw ości (sieciowy). Om awiane lampy przew ażnie 
zaopatrzone są w cokół stopkowy mający na obwodzie

A

Rys. 12. Ogólny widok cokołu stopkow ego (po praw ej) oraz odpow ia
dającej mu podstawki m ontażowej.

Rus. 12. W ew nętrzna budow a dw ukierunkow ej lampy prostow niczej 
tupu AZ 1. Przez (1 i 2) oznaczono anody; (3) w łókna zarzem a. Po 

p raw ej uw idoczniono sym bol graficzny tej samej lampy.


