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Katodové a kanálové 

záření 
Elektrický proud v plynech a ve 

vakuu 



Doutnavý výboj v trubici 

• za sníženého tlaku asi 104 Pa 

 

 

 

 

• Otvor v katodě (kanál) – kanálové záření 

• Otvor v anodě – katodové záření 

 

2 anodový sloupec 

1 katodové 

doutnavé světlo  

3 kanálové záření  

4 katodové záření  



Vznik záření 

 
Kanálové záření – kladné ionty, které 

projdou otvorem v katodě, způsobují 

světélkování plynné náplně 

 

Katodové záření – elektrony, které projdou 

otvorem v anodě, způsobují světélkování 

skleněné stěny 



Tlak pod 1 Pa 

Elektrony proletí trubicí téměř bez 

srážek 

Mizí katodové doutnavé světlo a 

anodový sloupec 

Převládne katodové záření 

Stěny trubice silně zeleně světélkují 



Historický význam  

objevu katodového záření 

• Důkaz existence elektronů 

• Přesné měření hmotnosti iontů 

• Objev izotopů prvků 



Vlastnosti katodového záření 

Vychylováno magnetickým polem 

Vychylováno silným elektrostatickým 

polem 

Mechanické účinky – roztočí lehký mlýnek 

Tepelné účinky – rozžhaví anodu 

Chemické účinky – naexponování 

fotografického materiálu 

Vyvolá vznik rentgenového záření – 

dopadem na něketré kovy 



Televize 
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Televize – popis součástí 



Princip obrazovky 

• K  žhavená katoda – tepelná emise elektronů 

• W Wehneltův válec – řídící elektroda 

• A1, A2 urychlovací soustava anod 

• D1, D2 vychylovací destičky 

• S stínítko pokryté ZnS 

• G grafitový povlak 

Osciloskop – elektrostatické vychylování 

Obrazovka – magnetické vychylování 
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