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PP77::  EEll  ttrreebbaallll  aammbb  ccoorrrreenntt  aalltteerrnn..  
EEll  ttuubb  fflluuoorreesscceenntt  

 
Objectius 
 

1. Conèixer el funcionament del circuit del tub fluorescent.  
2. Identificar i reconèixer els diversos elements que intervenen en el seu muntatge.  
3. Muntar, controlar i comprovar el seu funcionament. 
4. Les seves aplicacions a l’aula. 
 

     
El circuit 
 
1.- Components del circuit  
 
Un circuit complert per fer funcionar un tub fluorescent estàndard necessita: 
 
• Tub fluorescent. 
• Portalàmpades per al tub fluorescent o portatubs. 
• Reactància (inductància) elèctrica. 
• Encebador. 
• Portaencebador per l'encebador generalment acoblat al portalàmpades del tub 

 
Les parts bàsiques del tub fluorescent són: 
 

 
 
 
2.- El funcionament del tub fluorescent 
 
És un tub de vidre ple de vapors de mercuri y argó a baixa pressió. A cada extrem del tub hi ha un 
elèctrode, que és un filament de tungstè que emet electrons amb facilitat. Aplicant una diferència de 
potencial entre els dos elèctrodes, els electrons emesos por l’elèctrode negatiu s’acceleren en 
direcció a l’atri elèctrode, travessant l’atmosfera de gas interior.  
 
Els electrons impacten amb els àtoms del gas, que absorbeixen part de l’energia cinètica dels 
electrons, que es lliura poc després en la forma de fotons de radiació ultraviolada.  
 
La superfície interna del tub està coberta d’un material fluorescent (usualment fòsfor), que absorbeix 
la llum ultraviolada i dóna llum visible. La mescla de gasos en el tub té una resistència molt alta al pas 
del corrent elèctric. Amb el petit corrent d’electrons d’una tensió molt elevada entre els elèctrodes, 
guanyen suficient energia cinètica per a ionitzar els àtoms d’argó l’impactar amb ells. En un estat 
altament ionitzat, el gas condueix el corrent elèctric amb facilitat i a tensió reduïda.  
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Per iniciar la descàrrega necessita una tensió momentània, per passar de l’estat d’alta resistència a 
l’estat de baixa resistència.  
 
3.- El paper de la inductància i l'encebador  
 
Qualsevol canvi de corrent elèctric a través d’una inductància, indueix una força electromotriu. Un 
canvi brusc del corrent pot produir un impuls de tensió molt elevat. 
 
Al tancar l’interruptor, passa un corrent per la inductància. Si a continuació s’obre l’interruptor, apareix 
un alta tensió sobre la inductància, que pot produir la ionització inicial del tub, passant així a l’estat de 
baixa resistència. L’interruptor és en realitat un dispositiu automàtic, l'encebador. 
 
En aplicar la tensió inicial, es tanca. Després de breus segons s’obre degut al refredament de 
l’interruptor de bimetall. La resistència del tub baixa a un valor tal, que permet al corrent elèctric 
circular a través del tub amb més “facilitat”.  
 
Amb el tub encès, l'encebador pot ser apartat del circuit. Però, es del tot imprescindible per a la 
arrancada.  
 
En el funcionament del tub fluorescent, la inductància permet la generació de la tensió elevada 
necessita per a iniciar la descàrrega. També, realitza l’efecte favorable de limitar el corrent circulant 
per al tub en l’estat de baixa resistència.  
 
4.- Circuit bàsic  
 
 

 
1 Interruptor de control 

2 Tub fluorescent 
3 encebador 

4 reactància o inductància 
 

 
 
Aplicació real: 
 
• En aplicacions domèstiques, industrials, de fet si observem, la majoria de instal·lacions de 

il·luminació, aules, passadissos, llocs de venda, oficines, naus industrials, etc., estan fetes amb 
tubs fluorescents. 

 
Equipament 
 
Material Eines Instruments 
Cables de connexió estàndard 
Interruptor estàndard 
Portabombetes per a portalàmpades 
Portaencebador 
Cable de connexions de 1,5 mm2  

Tisores d’electricista 
Pelacables 
Tornavis 
 
 

Font d’alimentació 



Aula de recursos de Tecnologia 
 

Taller d’electricitat P7 

 

J. Busquets 
J. Regalés 

3/3 

 

Activitats  
 

Seguretat: Tingueu present que aquesta activitat s’ha de realitzar a la tensió de 
la xarxa de distribució, és a dir a 220 V, per tant, cal prendre totes les mesures 
de seguretat actives i passives per tal d’evitar qualsevol accident per 
electrocució. La connexió a la xarxa l’ha d’efectuar el professorat. 

 
Activitat 1 
 
Desprès de interpretar l’esquema del circuit, procediu a muntar-lo, seguint el procediment 
següent: 
 
1. Prepareu els materials: Tub fluorescent, portalàmpades, encebador, reactància, cables. 
2. Identifiqueu els borns. 
3. Muntar i connecteu els elements segons esquema elèctric. 
4. Proveu el circuit. Observeu les pampallugues que es produeixen al tub i a l’interior de l' 

encebador en el moment de posar-se en marxa. 
 

Activitat 2 
 
Per comprovar l’acció de l'encebador, una vegada el tub estigui encès, amb molt de compte 
traieu l'encebador. Què passa? 
 
Apagueu el fluorescent, i sense e l'encebador, proveu de tornar-lo a posar en marxa. Què hi 
passa? 
 
Activitat 3 
 
Amb el circuit desconnectat de la xarxa, traieu el portaencebador i substituïu-lo per un 
interruptor. 
 
Per posar en marxa ara el tub fluorescent haureu de realitzar la funció de l'encebador 
manualment amb aquest interruptor. 
 
Qüestionari: 
 

1.- Què pot succeir en connectar qualsevol element no respectant el circuit elèctric? 
 
 
 
2.- Què pot passar si l'encebador no funciona? 
 
 
 
3.- Què passa quant el fluorescent fa pampallugues?  
 
 
 
4.- Per què haurem de treballar en màxima atenció en connectar el circuit a la xarxa elèctrica 
de 220 V? Que és prudent fer abans de connectar-lo? 
 
 
 
 
 


