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A NOITE ESTÁ VARRIDA DA TERRA

Abril de 2001
1 SO aniversario da utilización
da luz eléctrica
en Santiago de Compostela
por primeira vez en España
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GALEGA

Ben poderiamos fixar como datas de referencia para o verdadeiro "Século das luces" da Universidade
de Santiago de Compostela as de 1751 e 1851. Na primeira delas, o visitador extraordinario don Diego Juan
de Ulloa é nomeado rector en pleno reinado absolutista de Fernando VI, e comeza unha profunda renovación
académica que se adianta á promovida posteriormente para o conxunto das universidades españolas polo reí
ilustrado Carlos III . Así, antes de finais de século, catedráticos como Francisco de Neira, que ampliara estudios de Anatomía, Cirurxía, Matemáticas e Química en París, introduce a Física Experimental nas nosas aulas,
e teima en expulsar delas a Física aristotélica. Cen anos despois, en 1851, terá lugar a experiencia pioneira de
producir luz eléctrica utilizando o arco voltaico do Gabinete de Física, entón rexido polo profesor don
Antonio Casares, que será igualmente rector en 1872.
Ulloa, Neira e Casares representan, pois, o esforzo, secundado por outros tantos, de transformar unha
universidade literaria e escolástica nunha academia aberta á ciencia experimental. Con eles ábrense as portas dunha modernidade que se verá amplamente consolidada ó longo do século XIX coa introducción do
darwinismo e a defensa da liberdade de cátedra cando a chamada "cuestión universitaria" de 1875 . Dous dos
nosos científicos de entón, Augusto González Linares e Laureano Calderón y Arana, serán os primeiros catedráticos en opoñerse ó tristemente famoso decreto do ministro Orovio, polo que serán expulsados da
Universidade e pasarán a participar plenamente na creación da Institución Libre de Enseñanza de Francisco
Giner de los Ríos.
Naquel momento, as facultades de Medicina e de Farmacia representan a vangarda da ciencia na nosa
alma mater, e ós nomes mencionados hai que engadir outros tan senlleiros como Domingo Fontán, Xosé
Rodríguez ou Casiano de Prad9. E non faltan testemuños literarios das conmocións que as novas ideas producían nunha urbe levítica e universitaria como Santiago de Compostela. Romances como Pascual López.
Autobiografía de un estudiante de Medicina de Emilia Pardo Bazán ou La muceta roja do bioquímico compostelán Xosé Rodríguez Carracido, que chegaría a ser rector da Universidade Central, inclúen episodios e personaxes tomados directamente daqueles tempos universitarios. Tempos inzados de achegas e debates que alumeaban as mentes da xuventude galega como o arco voltaico do químico Antonio Casares encheu de luz eléctrica o claustro da Universidade nunha xornada histórica que Armando Cotarelo Valledor recreará nunha
novela titulada precisamente La chispa mágica. Soamente dous anos antes, en 1849 , o francés Foucault e o
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inglés Staite fixeran experimentacións semellantes, sobre as que Casares introduce innovacións moi positivas
nun intento coroado polo éxito , que é o primeiro que se realiza non soamente en Galicia , senón en toda
España.

Aquel chorro lumínico cuya brillantez no se resistía ni aún mirándolo de ·lejos, saltaba audaz sobre todas las
cabezas, quebrábase en los muros, en las ventanas, en la cornisa; penetraba osado por las arcadas aventando la oscuridad de las crujías -los canónigos se apartaron esquivando la exhibición-, volaba hasta la torre de la Compañía, que
se creyera alumbrada por espléndido lunar y bañaba delectado la Minerva del tímpano, cuyas pétreas entrañas debieron agitarse de alborozo. Esa mesma ledicia á que Cotarelo alude no caso da estatua da deusa do saber podería tamén atribuírse a Álvaro de Cadaval, o catedrático de Latinidade que en 15 54 fixo esculpir no friso do
claustro do Colexio de Santiago Alfeo un poema en loanza de Alonso III de Fonseca, o gran benefactor da
Universidade de Santiago de Compostela no seu primeiro século de vida. Neste texto atribúese o brillo de
Galicia (Nunc magís atque magís Gallaecía Fulget) á xenerosidade de Fonseca, quen , creando o Colexio que leva
o seu nome, escorrentou as tebras (ut Musís gratum fac eret tenebrasque fuga ret) . Por iso , o seu pobo dálle as
gracias por "tan inestimable foco de luz" (ínnumeras tanto grates pro lumíne reddunt) .
Esa luz metafórica dos saberes fixose luz real , co concurso da Física e a Química , tres .séculas despois
do poema de Álvaro de Cadaval, dándolle un novo sentido ó que foi o lema do V Centenario da Universidade
de Santiago de Compostela: GALLAECIA FULGET. A presente exposición lembra a efeméride de 1851 , gracias á iniciativa do equipo dirixido polo profesor Manuel Bermejo Patiño , que tan eficazmente traballa a prol
da memoria histórica da nosa Universidade no eido das ciencias experimentais.
Dario Villanueva Prieto
Rector da Universidade de Santiago de Compostela
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A noite está varrida da terra 11 é a frase que Armando Cotarelo Valledor pon na boca dun bibliotecario
da Universidade de Santiago, convertido en personaxe da novela titulada La chispa mágica, na que o escritor
galego rememora un feito histórico acorrido o día 2 de abril de 1851. Naquela ocasión, unha multitude expectante e curiosa, reunida no claustro da Universidade compostelá, presenciou asombrada como se producía
unha intensa e prolongada iluminación eléctrica, usando un arco voltaico. Era a primeira vez que esto sucedía en España. A noite estaba varrida da terra.
Agora celebramos o centenario daquel acontecemento histórico . A sección de Ciencia, Tecnoloxía e
Sociedade do Consello da Cultura Galega, coa axuda da empresa Unión Fenosa e da Universidade de Santiago
de Compostela, organiza con ese propósito unha exposición destinada non só a recordar aquel feito concreto, senón tamén para enmarcalo dentro da historia xeral da electricidade e as súas aplicacións, así como no
episodio particular do desenvolvemento da ciencia na Galicia do século XIX.
Que a demostración de abril 1851 tivese lugar no noso país non debe ser tomado como un feito circunstancial ou casual. Os visitantes desta exposición e os lectores do seu catálogo poderán comprobar o enorme esforzo que se levaba feito , tanto por parte da Universidade de Santiago como polos recentemente creados Institutos Provinciais de ensino secundario, para dotarse de aparatos e medios técnicos encamiñados a
aplicacións de tipo práctico. Algúns deses medios figuran nesta exposición.
Gracias á clarividencia dalgúns científicos galegas daquel tempo , entre os que convén destacar a figura
de don Antonio Casares, Galicia foi pioneira da primeira demostración pública de iluminación eléctrica
mediante arco voltaico, e conta hoxe tamén cun patrimonio de aparatos antigos relacionados co mundo da
física experimental que é único en España. Unha parte dese patrimonio de valor incalculable , sen embargo ,
está necesitado de labores urxentes de reparación e restauración.
Está exposición do Consello da Cultura Galega quere chamar a atención sobre este último feito, ademais de poñer de relevo como o entusiasmo , a intelixencia e o sentido da responsabilidade duns científicos
galegas foron capaces de situar o noso país na vangarda da docencia no campo da física experimental. Un
exemplo que nos debía encher de optimismo respecto das nosas posibilidades cara ó futuro .
Carlos Casares Mouriño
Presidente do Consello da Cultura Galega
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Trato de imaxinar aquel berro heleno que estremeceu o mundo antigo, eureha, e como unha palabra soa
pode encher de gloria a historia dos homes .
Hai 150 anos alguén, pola súa parte , prorrompeu nun eureha no templo compostelán do saber, o claustro do edificio central da súa Universidade. O bibliotecario da institución -lembra o profesor Rafael Sisto
Edreira, no seu sobranceiro ensaio histórico que ilustra esta publicación- asistía a aquel primeiro momento ,
aínda experimental, de crear a luz nas tebras, dentro dun fanal de vidro. De pronto concluíu: "A noite está
varrida da Terra".
Quedaba todo dito con esta frase que se fixo sonada, neste apotegma definitivo. E sería difícil que calquera outro lema compendiase mellar a significación e a transcendencia da exposición conmemorativa que
presentamos nestas páxinas.
Todos os testemuños que poñemos hoxe ó alcance do gran público , quer en forma de documentos históricos quer en pezas de arqueoloxía industrial, afondan no propósito de facerlle unha homenaxe ós pioneiros da enerxía eléctrica na nosa terra . Non é casual que inicien esta orde de mérito os científicos da
Universidade compostelá, río nutricio que conduciu a Galicia os mellares saberes europeos desde o século XV
A seguir merece a nosa memoria a fecunda estirpe de emprendedores que, anticipándose ó seu tempo , inauguraron unha nova etapa empresarial e incluso unha economía nova.
Desde a propia perspectiva de Unión Ferrosa , que presenta unha árbore xenealóxica que acolle na súa
maior parte as iniciativas eléctricas do século XIX en Galicia, esta exposición é coma un asunto de familia; sentímonos coma na nosa casa . Na intrahistoria deste innovador desenvolvemento industrial, no último cuarto do
século XIX, aparece esa Galicia humilde e traballadora, fiel a si mesma; a Galicia dos inventores, familias rurais
propietarias de muíños vellos que fixeron a súa reconversión ó flamante negocio eléctrico cos seus pequenos
aforras. E tamén o pequeno industrial que ideaba dispositivos e mecanismos propios para a súa modesta "fábrica de luz", cregos de aldea que dedicaban moitas horas a construír rudimentarios enxeños que viñan suplir as
carencias tecnolóxicas das incipientes máquinas xeradoras e, sobre todo , as carencias económicas, que non eran
menos . Todos estes son o soldado descoñecido ou o heroe anónimo da electricidade en Galicia.
Esta exposición fainos ver e entender a maneira na cal a empresa eléctrica , como sector industrial, estivo sempre presente nos procesos de innovación tecnolóxica ó servicio dunha irrenunciable idea de progreso .
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Debemos manifestar o naso recoñecemento á Facultade de Química da Universidade de Santiago, singularmente ó equipo de traballo dirixido polo profesor Manuel R. Bermejo, e ó Consello da Cultura Galega
pala iniciativa desta mostra- histórica e pala súa feliz realización. A cultura e a ciencia brillan esplendorosamente nesta conmemoración que deixa ben á vista a complicidade dos homes do saber coa sociedade do seu
tempo . Esta mostra revela tamén que hai século e medio os homes de empresa galegas tamén souberon estar
á altura daquel reto innovador.
Victoriano Reinoso
Vicepresidente Conselleiro Delegado de Unión Fenosa
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ANTONIO CASARES E A FÍSICA
NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Manolo R. Bermejo

Dise con frecuencia que o século XIX foi, na Historia de España, coma unha paréntese entre o século
& -Ilustración ou das Luces e o da modernidade, coa chegada da industrialización e o arranque económico.
No mundo da ciencia adoptouse dicir que tanto o absolutismo borbónico coma os frustrantes gobernos liberais laminaron o precario nacemento da Ciencia Ilustrada, convertendo a Universidade nun gran páramo onde foi pouco menos que imposible facer agramar o desenvolvemento científico.
Na Universidade de Santiago de Compostela (USC) nace o século XIX coa expectativa, dende o punto
de vista do nacemento e desenvolvemento da Ciencia en xeral e da Física en particular, da posta a punto do
ensino experimental. o ensino experimental na use é consecuencia dos debates realizados no seu claustro
de profesores no último cuarto do século XVIII. Como consecuencia dos debates entre tomistas e novatores
decídese: 1º crear un Gabinete de Ciencias, no ano 1784, para o ensino experimental, pero adíase a súa dotación económica; 2º iniciar, no ano 1789, a docencia da física experimental, da man do profesor Neira .

OS GABINETES DE FÍSICA EN GALICIA

O Gabinete de Física da USC

As primeiras pezas destinadas ó Gabinete de Física da Universidade de Santiago de Compostela foron
remitidas dende París polo insigne matemático D. Xosé Rodríguez nos primeiros meses de 1817. Para a compra utilizouse unha dotación inicial de 17.187 reais aprobada polo Claustro da Universidade.
D. Domingo Fontán, catedrático de Matemáticas e discípulo de Rodríguez , foi o encargado de recibir e
organizar o material do gabinete. Tralo bo resultado deste primeiro envío, a Comisión do Claustro remitiu a
Rodríguez todo o capital de que dispuña, case 14. 000 rs., para un novo envío que parte de París en abril de
1819.
Este investimento inicial posibilitou as primeiras experiencias de cátedra realizadas polos profesores da
materia de Física experimental; sen embargo, o paso do tempo e o uso foron deteriorando as pezas. Será no
ano 1838 cando o claustro da USC lle encargará ó Dr. Antonio Casares, nese momento catedrático de Química
Aplicada ás Artes na Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela, a realización dun
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informe sobre: o estado do material; a necesidade de certas reposicións e actualizacións; a realización dun
inventario e a clasificación das pezas existentes para a súa situación en Gabinetes modernos .
O Gabinete de Física tivo un gran desenvolvemento a partir de 1844 coa chegada de D. Xoán Xosé Viñas
ó Rectorado e a centralización dos fondos económicos dos centros educativos. As antigas pezas incrementáronse coas compras realizadas polo propio Rector en París , cos envíos realizados polo Goberno e con algunhas
doazóns de particulares. Na historia do Gabinete debemos subliñar que, das 17 primeiras pezas mercadas en
18 17, pasouse ás máis de 300 que Casares recolle no inventario realizado en 1852. Na memoria do Curso
1883-84, sendo rector Casares , afírmase que o Gabinete contaba con 600 pezas . Malfadadamente o paso do
tempo foi cruel con este Gabinete de modo que , hoxe, soamente conta cunhas 200 pezas ; pero algunha delas
aínda en uso e con idade duns 200 anos.

Fachada do Colexio
de Fonseca, sede durante
moitos anos das facultades
de Medicina e Farmacia

O Gabinete de Física da USC foi común durante moitos anos para o ensino na universidade e no instituto
de segunda ensinanza. Cando este se independizou e se realizaron as primeiras compras de material propio, en
1861 , a Universidade contribuíu cunha xenerosa doazón do instrumental que tiña duplicado no seu gabinete.
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Os Gabinetes de Física no Ensino Secundario
Acabamos de indicar como se formou o Gabinete de Física da USC, e calé o seu estado actual, mais
cómpre un breve comentario sobre o patrimonio científico, concretamente dos Gabinetes de Física, existentes
noutros centros públicos e privados de Galicia.
O Ensino Secundario concretouse na década de 1840. Foi o Plan General de Estudios de 1845 (máis
coñecido como Plan Pidal) o que determinou a creación dos Institutos provinciais como nivel preparatorio
obrigatorio para acceder ó Ensino Universitario.
No ano 184 7 funcionaban xa, regularmente, os Institutos de: Monforte-Lugo, Ourense, Pontevedra e
Santiago. O de Monforte-Lugo é singular polo feíto de funcionar, nas súas orixes, a cabalo das dúas cidades.
O Instituto de Santiago foi creado como Instituto Universitario, vencellado íntimamente á USC, e funcionou ,
tamén, como provincial ata a creación, anos máis tarde, do Instituto da Coruña.
Xunto a estas Institucións públicas foron aparecendo outros centros de Ensino Secundario: algúns eran
centros vencellados ó clero diocesano (Seminario de Santiago, Seminario de Mondoñedo, Seminario de Lugo ,
etc.); outros estaban vencellados ó clero regular (Colexio dos Franciscanos en Herbón, Colexio dos Xesuítas
en Camposancos, etc.); finalmente, outros centros foron creados por Fundacións (Fundación Blanco de Lema ,
en Cee; Fundación García Hermanos, en Betanzos, etc.).
Todos estes centros estaban obrigados, polo Plan Pidal, a realizar un ensino experimental das Ciencias;
en consecuencia todos debían ter, e tiñan, cadanseu Gabinetes Científicos.
Cada un dos centros indicados foi incrementando o material científico dos seus Gabinetes de Física e,
milagrosamente, o espírito conservacionista dos encargados deses Gabinetes determinou que moitas das pezas
chegaran ata hoxe. Non soamente chegou, á nosa xeración, un elevado número de pezas das orixinarias;
serrón que nos chegaron nun moi aceptable estado de conservación; de modo que, aínda hoxe, as podemos
poñer en funcionamento.
Este espléndido patrimonio científico (331 pezas inventariadas no campo da electricidade) con que
contan os centros de Ensino Secundario donoso país, exhíbese, en parte, nesta exposición e algunhas pezas ,
dos seus Gabinetes de Física, amósanse no catálogo que tecles nas vosas mans.

O Gabinete de Física
do Instituto Provincial de
Pontevedra,
nos primeiros anos do sécu lo XX
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A VIDA E A OBRA DE CASARES

Nace Antonio Casa~es en Monforte de Lemas, no ano 1812, amasando dende a súa infancia especial
interese pola Ciencia. Ós 14 anos os xesuítas lévano a Valladolid a estudiar, e alí gradúase de bacharel.
No colexio de San Fernando de Madrid realiza os estudios de Farmacia, dende 1827 ata 1832, acadando o título de doutor. No ano 1836 gaña a praza de Química aplicada ás Artes da Sociedade Económica
de Amigos do País de Santiago de Compostela. Pronto amosou o seu interese pola Química e as súas aplicacións e, no ano 1845 , é nomeado catedrático de Química Xeral da recentemente creada Facultade de Ciencias.
Pasará toda a súa longa vida académica, de máis de 40 anos , ensinando Química nas Facultades de Ciencias ,
Farmacia e Medicina da Universidade de Santiago de Compostela.
Antonio Casares foi , de longo, o científico galega máis importante da súa época, e poucos científicos españois se poden comparar á súa egrexia figura. Resumindo de modo moi breve as súas contribucións sinalaremos:
• Labor Académico Científico . Participou moi activamente dende a súa incorporación, como profesor, na vida
da Sociedade Económica de Amigos do País -Institución Ilustrada preocupada pola realización de estudios
prácticos que puideran contribuír a un mellar desenvolvemento industrial do País- , investigando e pulando por conseguir os obxectivos da Institución. Na Universidade percorreu toda a súa escala , vivindo activamente en todos e cada un dos cargos : profesor de química, decano de cada unha das facultades onde ensinou , impulsor dos estudios de terceiro ciclo , rector da Universidade durante dezaseis anos e ata o día da
súa marte, etc.
• Es ola de discípulos . Casares foi un universitario completo , cunha amplísima cultura e coñecemento de linguas que o levou a a comunicarse cos persoeiros máis importante en química de Francia e Alemaña . Na USC
estivo en contacto co profesorado_máis activo, facendo estudios interdisciplinares. Como ó mesmo tempo
era un gran didacta, rodeouse dos mellares alumnos que pasaban palas aulas da Universidade creando unha
gran escala na que espallaba o seu saber e o seu coñecemehto.
• Escala de profesores: González Linares , Calderón Arana, Maximino _Teixeiro , Xosé R. Luanco , Magaz e Jaime,
Olivares, Guarnerio , etc. Todos eles colegas do claustro da USC e colaboradores del en moitos experimentos.

Antonio Casares nunha foto fami liar,
na que tamén aparece
o seu filio Xosé, futuro catedrático
da Universidade de Barcelona
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• Escala de alumnos, que logo chegarían a catedráticos, noutras universidades españolas: Rodríguez
Carracido, Rodríguez Mourelo, os seus fillos (Xosé e Antonio), Francisco Quiroga, etc.
• Contribucións didácticas. Coñecedor de linguas estranxeiras, iniciou o seu labor didáctico traducindo algúns
dos mellores libros de química da época: no ano 1841 a Química de].]. Berzelius; no ano 184 7 o Traite de
Farmacie Teorique e Practique de Souberian e no ano 1852 o famoso Traite de Chemie Legal de Gautier de Cloubry
Cando se considerou maduro publicou os seus propios libros, nomeadamente os títulos: Manual de Química
General con aplicaciones a la industria y con especialidad a la agricultura, editado en 1848 con catro edicións e utilizado como libro de texto durante 40 anos nas Universidades españolas, de grande importancia foi tamén o
libro Tratado práctico de análisis químico de las aguas minerales y potables publicado no ano 1866. Cómpre subliñar como os seus libros, que son de Química, atenden á vertente máis práctica desta disciplina.
O labor experimental de Casares

Acabamos de indicar como a actuación universitaria e científica de Casares é eminentemente práctica.
Explica química práctica , crea os Gabinetes Científicos da USC, escribe libros orientados á industria, abriu
unha farmacia pública, participou activamente na vida da Sociedade Económica de Amigos do País , etc.
Seguidamente indicaremos algúns dos moitos campos de investigación nos que Casares traballou e triunfou.
• A análise espectral. Casares pasa por ser o introductor da análise espectral en España. Foi o primeiro en
determinar, espectralmente, metais como rubidio e cesio nas augas minero-medicinais .

Antonio Casares
no laboratorio de Química
da Universidade de Santiago
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• Estudios de nutrición en España . Como farmacéutico, químico e médico que era, Casares foi o iniciador dos
estudios de nutrición, publicando interesantísimos traballos.
• Introducción da Toxicoloxí~ Moderna. Coñecedor dos libros de Mateo Orfila, Cloubry e outros, iniciou uns
traballos de divulgación e mesmo realizou algunhas investigacións, xunto con Magaz e Jaime, sobre
Toxicoloxía e Medicina Legal.
• Introductor da Anestesia. Casares coñecía, e sabía preparar no laboratorio, tanto o éter como o doroformo.
Coñecía a técnica de preparación dos novos compostos, por tela aprendido no libro de Souberian, e mesmo
sabemos que anestesiou, con éter, animais. Informado da utilización do cloroformo, por Simpson en
Edimburgo en novembro do 184 7 como anestésico en humanos, Casares sintetiza cloroformo e, a mediados de decembro do 184 7, faise anestesiar polos seus amigos médicos, publicando, despois, canto lle ten
acontecido durante o proceso .
• Arco voltaico e luz eléctrica. Para finalizar sinalaremos que estaba ó día de cantos descubrimentos se estaban a producir no mundo. Nesta liña debemos indicar como, coñecedor da posibilidade de producir luz
eléctrica utilizando un arco voltaico, repetiu o experimento usando un arco voltaico que tiña no Gabinete
de Física. O primeiro experimento realizouno no patio da Facultade de Ciencias, sita no Colexio de Fonseca,
no ano 1851. A explicación deste experimento e particularmente a súa presentación social o 2 de abril de
1851 , será tratado noutro capítulo deste catálogo.

RESUMO

Tratamos de amosar neste capítulo como, dentro do páramo que era a Ciencia española no século XIX,
foron agramando a Física e as Ciencias Experimentais na Universidade de Santiago de Compostela. O máximo esplendor no cultivo destas ciencias produciuse, logo da década de 1840, da man do Dr. rCasares e da súa
escola de discípulos.
Certamente canto hoxe somos en Ciencia é, fundamentalmente, debido ó labor realizado por D.
Antonio Casares , e por cantos coidaron, utilizaron e preservaron a instrumentación científica. Esta instrumentación, espallada por moitos centros docentes donoso país, constitúe un dos máis importantes patrimonios actuais .
Neste catálogo, e na exposición que o orixina, amósanse algunhas das máis importantes pezas que per'
miten comprender a historia da electricidade ó longo dos séculos XVIII e XIX.

BERMEJO, M. R.: "O Colexio de Farmacia. Unha xeración gloriosa". En Gallaecia Fulget, cinco séculas de Historia Unive rsitaiia, 1995 .
SlSTO, R.: "O Gabinete de Física" . En Gallaecia folget, cinco séculas de Historia Universitaria, 1995.
SlSTO , R.: O Patrimonio Histórico-Cientffico do Instituto Xelmírez I, 1997.
BERMEJO , M. R. ; BUGALLO, A.; FRAGA, X. A.; SlSTO , R.: "O Patrimonio Científico". En O Pat1imonio Histórico da Universidade de Santiago de
Compostela, 1996.
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A PRIMEIRA LUZ ELÉCTRICA BRILLA
EN COMPOSTELA

Rafael Sisto Edreira

Era a noite do dous de abril de 1851. As pedras do claustro do edificio da Universidade acollían a unha
boa parte da sociedade compostelá, inqueda e expectante ó tempo. Incluso os máis vellos habían sentir ese
formigo que percorre as tripas cando algo sinalado e único vai acontecer...

Adiviñábase unha batería de cincuenta grandes elementos enlazados por fías metálicos
que ían sumirse nun fanal de vidro, erguido sobre un soporte cilíndrico.
Dentro notábanse catro variñas ou piares
unidos en arco pala parte superior e, entre elas,
dúas barriñas prismáticas de carbón, como de dúas liñas de groso.
Os prismas estaban conectados cos polos da batería, recibindo un a corrente positiva
e a negativa o outro.
.../. .. De súpeto, en silencio, como obra de espíritos,
unha luz branquísima e potente xurdira no aire e estaba alí inmóbil, sobrenatural,
alumeando cun lóstrego lívido o claustro enteiro .
.../. .. Aquel chorro lumínico dotado dunha brillantez que non se resistía
nin mirándoo de lonxe, saltaba audaz sobre todas as cabezas, quebrándose nos muros,
na xanela, na cornixa; penetraba ousado palas arcadas aventando
a escuridade das coxías -os cóengos apartáronse esquivando a exhibición-,
voaba ata a torre da Compañía que se crera alumeada por espléndido luar e bañaba
delectado á Minerva do tímpano, a quen as pétreas entrañas
deberon axitárselle de ledicia.
-A noite está varrida da terra-, exclamou o bibliotecario
Así novela Armando Cotarelo, na súa obra La chispa mágica, un feito histórico que tivo lugar no claustro do edificio da Universidade de Santiago -hoxe facultade de Xeografía e Historia- en abril do ano 1851.
Ademais dun grande acontecemento científico foi tamén, con seguridade, un grande acontecemento social.
Por primeira vez no Estado, a luz eléctrica proveniente dun arco voltaico iluminaba a noite .
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Antonio Casares Rodríguez
(1 812-1888)

Claustro do edificio da Facultade de Xeografía e Historia na actualidade .
Nel tivo lugar o primeiro ensaio público da luz eléctrica realizado en España

A idea e a responsabilidade do que alí aconteceu débeselle a Antonio Casares Rodríguez, catedrático de
Química na Universidade compostelá dende 1845 , ano de creación da cátedra. Casares, que nacera en
Monforte de Lemos no ano 1812, estudiara no Colexio de Farmacia de Madrid, onde se doutorara en 1832 ,
e nesa cidade fora axudante da Farmacia Real. En 1836 gañou por oposición a cátedra de Química do
Conservatorio de Artes de Santiago, dependente da Real Sociedade Económica de Amigos do País , dende a
que pasou á Universidade para encargarse, interinamente , da posta en marcha da cátedra de Historia Natural.
Dende a súa incorporación á cátedra de Química , promove e desenvolve unha intensa activid~de investigadora , fundamentalmente de carácter aplicado; constátase así mesmo a rápida recepción das novidades científicas e os ensaios e repetición dos experimentos realizados nas universidades e centros de investigación máis
importantes da Europa da época: a síntese do éter e do cloroformo ou a aquí tratada utilización pioneira do
arco voltaico na producción de luz eléctrica.

A LUZ ELÉCTRICA E O ARCO VOLTAICO

A historia da producción de luz eléctrica vai íntimamente ligada , nos seus principios, ó desenvolvemento das pilas (ver outro capítulo deste catálogo). Foi Davy, a principios do século XIX, quen construíu unha gran
pila modelo de Volta e, tras armar os seus polos con dous conos de carbón , fai saltar a chispa eléctrica xerando luz. O experimento , realizado na Royal Society en Londres, remataba de contado ó descargarse rapidamente a pila e consumirse os conos de carbón, polo que cumpría mellorar os conos de carbón (logo chamados electrodos) e a enerxía das pilas (noutro capítulo des te catálogo coméntase a historia e a evolución das pilas).
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O descubrimento da pila de artesa permitiu realizar descargas eléctricas das que brotaba unha luz con
gran brillo pero que, axiña, se esvaía por mor da reducida enerxía producida e polo fume xerado na combustión dos conos de carbón. Moitas outras pilas utilizáronse na producción de luz eléctrica, pero ningún
paso importante se deu ata que Bunsen ideou a súa pila.
Cando en 184 3 apareceu a pila de Bunsen, o físico francés Foucault empezou a traballar con ela e, un
ano despois , foi quen de presentar na Academia de Ciencias francesa , xunto con Doné , un arco moi mellorado -ó que chamaron microscopio fotoeléctrico-. A principal mellora estaba na forma e natureza dos carbóns,
xa que Foucault substituíra os conos de carbón, obtido na combustión de leña apagada en mercurio , por
unhas barras de grafito duro e pouco combustible.
O grafito obtíñase como refugallo nas retortas nas que se destilaba a hulla para obter o gas da iluminación; nas paredes destes recipientes depositábase o que se deu en chamar o carbón de retorta ou carbón de
gas: o grafito. Estas barras de grafito eran moito menos combustibles que os conos de carbón, polo que con
elas se conseguía unha mellor luz (non se producira tanto fume) e de máis duración (tardaban máis en consumirse) . Mais o prototipo de Foucault continuaba a ter inconvenientes: as barras de grafito gastábanse co
tempo e cumpría aproximalas coa man para que a luz non se apagara , e, ademais , producíanse molestas oscilacións e intermitencias.

Claustro de profesores
da Universidade
de Santiago de Compostela .
Segunda metade do s. XIX

Semella que Casares coñeceu persoalmente a Foucault nalgunha das súas viaxes a París , e que se carteaba con el, coñecendo deste xeito os novos avances propostos polo francés no ano 1849: a colocación das
barras de grafito sobre carros horizontais móbiles a distintas velocidades , xa que comprobara experimentalmente que o polo positivo se desgastaba antes . A propia evolución da electricidade se encargaría , mediante un mecanismo electromagnético, de achegar as barras de grafito ou de detelas cando a distancia entre os
polos fose moi grande ou demasiado pequena.
Nesa mesma época, Staite anunciou en Inglaterra un prototipo de producción de luz eléctrica moito
máis sinxelo: nel, os carbóns incandescentes situábanse verticais , e o polo positivo movíase cun sistema de
reloxería; este prototipo pecaba, pola contra, de pouca sensibilidade e de suma lentitude.
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O modelo ensaiado por Casares aquela sinalada noite estaba inspirado nestes dous, e semella que resolvía os problemas comentados con anterioridade.
A teoría do arco voltaico baséase en que cando nun circuíto eléctrico se intercalan dúas barras de carbón cunha pequena separación, prodúcese neles -especialmente no positivo- unha viva incandescencia, formándose unha chama continua que toma forma de arco. A lonxitude do arco varía dependendo da forza electromotriz da pila, podendo chegarse , naquela primeira época, ata os sete centímetros ó dispoñer dunha pila
duns seiscentos elementos. A alta temperatura que acadan os carbóns no momento en que contactan, e o
transporte que se produce ó i-los separando, manifestan que a luz do arco é debida ás moléculas ou ións volatilizadas primeiro e transportadas despois dun polo ó outro. Estas moléculas ou ións forman unha cadea continua que basta para pechar o circuíto e, como queira que a devandita cadea ofrece unha gran resistencia,
quéntase ata producir un vivísimo resplandor que constitúe o arco voltaico .

Arco voltaico
con regulador de Duboscq

UN EXPERIMENTO PIONEIRO EN ESPAÑA

O arco voltaico utilizado aquela noite do 2 de abril, estaba colocado na ala do paraninfo, baixo a lápida na que se lía P M. Palladis legioni tyrones. Ann. MDCCCXXII. M. PP. Estaba alimentado por cincuenta elementos de pilas Bunsen unidos por fíos de cobre. Cada elemento da pila estaba formado por un vaso externo de louza que cantiña unha disolución acuosa de ácido sulfúrico, un cilindro oco e aberto de cinc amalga-
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mado colocado dentro do vaso, dentro deste un vaso poroso de terra de pipa pouco cocida con ácido nítrico
no interior e, no centro , un prisma conductor de carbón obtido mediante calcinación, nun molde de palastro, dunha mestura íntima de cok e hulla graxa prensada. O polo positivo da pila era un arame de cobre unido
ó carbón e, o negativo, un segundo arame de cobre unido ó cilindro de cinc. Colocados en batería, un detrás
doutro formando unha única fila , o arame que saía do carbón dun elemento comunicaba co cinc do elemento seguinte.
A reacción da pila daba lugar á formación de sulfato de cinc e ó desprendemento de dióxido de nitróxeno , o que resultaba un grave inconveniente se se utilizaban moitos elementos nun espacio pechado . Para que
o arco funcionara precisábanse máis de corenta elementos, xa que a forza electromotriz de cada elemento era,
aproximadamente, de 1.8 voltios . O arco voltaico funcionou no claustro da universidade cuns 90 voltios.

Fachada do edificio
da Universidade
de Santiago de Compostela
a finais do século XIX

Varias son as noticias que sitúan en Compostela , o 2 de abril de 1851 , a primeira experiencia realizada
en España co arco voltaico, pero semella que a de maior relevancia é a publicada por EL Restaurador
Farmacéutico , en febreiro do ano 1852 . Case un ano despois do experimento público realizado en Santiago , é
dicir, cunha tena perspectiva temporal, referéncianse cronoloxicamente nesta prestixiosa revista profesional
os tres ensaios coa luz eléctrica realizados no Estado ata aquela: o de Antonio Casares en Compostela, o do
boticario madrileño José Simón e o do tamén boticario e catedrático de química en Madrid Ramón Torres .
Posteriores investigacións sitúan tamén no ano 1852 o ensaio realizado polo catalán Francisco Domenech.
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A fonte máis directa para coñecer o que aconteceu aquela inesquecible noite de mediados do século
XIX, é o periódico El Eco de Galicia d-0 día seis de abril. Na sección de 11 Actualidades 11 recollía detalladamente
o experimento, sinalando que "durante dos horas lució la brillante luz en presencia de varios profesores y un
número crecido de alumnos que han tenido la satisfacción de ver uno de los más hermosos fenómenos eléctricos11 .
O cronista congratulábase de coñecer o brillante estado en que se atopaban os aparellos de física e química do magnífico Gabinete da Universidade, e de "presenciar un fenómeno visto aun hace poco tiempo en
las orillas del Sena y no repetido en ningún pueblo de España". A claridade da luz permitía ler doadamente
unha carta a cincuenta pasos de distancia do foco, e a Minerva da Universidade e a torre da igrexa da
Compañía semellaban iluminadas -escribía- , por unha luz clara. Días máis tarde, o 30 de abril, o xa mencionado El Restaurador Farmacéutico, publicado na Corte, recollía con múltiples eloxios para Antonio Casares, a
innovadora noticia do xornal compostelán baixo o título "Sobre la luz eléctrica" .
A importantísima calidade, e cantidade, de instrumentos científicos cos que cantan os centros de ensino, tanto públicos como privados , en Galicia ponse de manifesto en relación con este experimento da ~lec
tricidade.
Son varios os arcos eléctricos que se conservan en Galicia, operativos aínda hoxe: nos institutos de
Santiago , Ourense, A Coruña e Cee e no Seminario de Mondoñedo . Varios deles foron utilizados en actos
públi s para que a sociedade coñecera o que era a luz eléctrica.
A finais do século XIX dous eventos públicos tiveron lugar utilizando os ditos arcos eléctricos:
finais d ano 1886, con motivo da incorporación do bispo D. Xosé María de Cosa Mondoñedo; o profesor de Física e Química do Seminario foi o epcargado de prender, no balcón central do seminario , un potente foco de luz eléctrica. Utilizou o seu arco voltaico e unha instalación de 50 pilas Bunsen que se atopaban
na biblioteca.
• O día 11 de setembro do ano 1887, en Ourense, o profesor de Química do Instituto Provincial, realizou o
experimento de producir luz eléctrica empregando o arco voltaico do centro. O resultado foi un fracaso:
produciu luz, pero cunha intensidade lumínica moi pouco superior á que produce un misto .
Nos máis de cincocentos anos de historia da universidade compostelá , sobre as súas pedras caeron luces
e algunha que outra tebra. Baste lembrar que despois de ter acollido no seu claustro tan avanzado e innovador feito , cando arranco u o século XX era a única universidade do Estado na que aínda non se dispuña de
iluminación eléctrica. Mais alá destas contradiccións coas que se escribe a nosa historia, non cabe dúbida que
aquela noite do dous de abril do ano 1851 Compostela e a súa universidade brillaron en toda a península.
Gallaecia fulget.

COTARELO VALLEDOR, A.: La chispa mágica. Santiago , Tip. El Eco de Santiago , 1923 .

El Eco de Galicia , nº 3, 6 de abril de 1851.
El Re tmirador FarmacéL1tico , nº 12 , 30 de abril de 1851 , enº 29 , 29 de febreiro de 1852 .
VEGAS FABIAN , G.: "Primeros ensayos españ oles del alumbrado eléctrico realizados por farmacéuticos" . Medicamenta, nº 58 , 1952 .
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OS FARMACÉUTICOS E AS PRIMEIRAS EXPERIENCIAS
DA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN ESPAÑA

Franciso Díaz-Fíerros Viqueira

Os principios básicos da iluminación eléctrica ficaron establecidos a principios do XIX polas experiencias
realizadas por Davy En 1802 observou como se xeraba unha intensa luz cando saltaba unha chispa eléctrica
entre dous electrodos de carbón. De todos os xeitos a súa aplicación non principiou ata pouco despois do descubrimento da luz Drummond en 1826 e a súa utilización na iluminación dos proxectores de teatro e faros . Esta
luz xerábase ó poñer incandescente unha esfera de cal quentada con chama oxhídrica, pero tiña o inconveniente da intensa calor xerada e a complexidade do proceso. O interese por mellorar a intensidade lumínica dos sinais
marítimos levou ó enxeñeiro inglés Holmes a suxerir, en 1857, o emprego do arco voltaico, empresa que se levou
a cabo no faro de South Foreland cun sinalado éxito . O arco era un modelo mellorado do proposto por Staite
en 1846 e a electricidade era proporcionada por un xerador movido por unha máquina de vapor.

Laboratorio de química
da Facultade de Farmacia,
cando tiña a súa sede
no Colexio de Fonseca

Estas aplicacións da electricidade para a xeración de luz estiveron vencelladas, na maioría das experiencias realizadas na primeira metade do XIX, á producción de enerxía eléctrica mediante pilas , primeiro do
tipo de Volta e despois outros sistemas mellorados como os de Bunsen.
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Esta orixe química da electricidade foi quizais a razón de que foran estes profesionais os que con máis
asiduidade se dedicaran ó seu estudio e que na maioría dos libros de química os temas relacionados coa xénese da electricidade mediante pilas e as súas aplicacións estiveran sempre presentes. Por outra banda a íntima
relación que existía entre a Física e a Química , recollidas dun xeito conxunto tanto nas cátedras de
Universidade como de Ensino Medio, facía, mesmo indiferente, que experiencias e estudios que hoxe cualificaríamos sen dúbida como físicos foran realizados por uns e outros especialistas.
En España, esta dependencia da Química nos ensaios sobre as aplicacións da electricidade foi tanto
máis salientable canto que a Física deste período ficaba case reducida á mecánica e ás súas aplicacións á navegación, enxeñería civil e artillería. A tradición química española, que se vencella en moitos aspectos ó ensino
de Proust (tanto na súa estadía en España como, sobre todo , polos bolseiros que foron estudiar canda el ou
enviados por el, a París) tivo, na primeira metade do XIX, un sentido práctico moi acusado, polo que foron
sobre todo estes profesionais, no seu traballo, os que máis contribuíron ó espallamento da electricidade.
Destacan, xunto a eles , os metalúrxicos, os artilleiros e os farmacéuticos. Sendo estes últimos, posiblemente,
os profesionais quemáis contribuíron en España nesta época ó seu estudio e difusión, tal como destacou , co
seu falar lapidario, Menéndez y Pelayo nunha intervención nas Cortes cando a discusión da Leí Moyana de
1857: "cuando se crearon las Facultades de Ciencias hubo que echar mano de los marinos y los farmacéutis. D los primeros porque eran los únicos que sabían de matemáticas; de los segundos porque eran los que
s í n química y ciencias naturales".

Aclamación do profesor
Antonio Casares Rodríguez
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Esto xustificaría por que foron farmacéuticos españois os primeiros que realizaron experiencias de xeración
de luz eléctrica con arcos voltaicos. Roldán Guerrero, recollendo unha breve cita que aparece na Biblioteca
Médico-Castrense Española (1851), sinala que o farmacéutico madrileño José Simón Castañer, en 1831 , "expuso
por primera vez al pueblo de Madrid una brillantísima luz eléctrica en su farmacia de la Calle Caballero de Garcia".
Tendo en conta o pouco que se sabe deste farmacéutico (a súa pertenza a unha sociedade de Socorros Mutuos e
unhas débedas que se lle reclaman) así como a cativa transcendencia que tivo o feito non debeu de pasar dalgún
pequeno ensaio cos primeiros tipos de arcos voltaicos. Séguelle a experiencia que realizou Casares en 1851 na
Universidade de Santiago de Compostela, que polos medios empregados e a duración dos ensaios, equiparables
en todo ós que se empregaban neses tempos en Europa, pódese considerar como a primeira experiencia contrastada de luz eléctrica en España. Así o consideran tamén os historiadores Cotarelo Valledor e Vegas Fabián.
En 1852 o farmacéutico e catedrático de química de Madrid Torres Muñoz (1823-1890) realizou
durante dúas noites na praza da Armería unha demostración de luz eléctrica "que llamó tanto la atención del
público por la clara y copiosa claridad que despedía confundiéndose con la luz solar". Non se especifica o tipo
de instrumental empregado , aínda que se pode supor que , pola formación e publicacións do autor, sería similar ó empregado por Casares.
No mesmo ano o farmacéutico catalán Domenech y Marenges (1820-1904), profesor de Química aplicada ás Artes da Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, presentou nesta institución unha Memoria sobre
Apuntes acerca de la aplicación industrial de las corrientes eléctricas , dando , así mesmo , seis leccións da aplicación da electricidade á producción de luz. Nese mesmo ano, tamén iluminou a súa Farmacia cunha lámpada
eléctrica. No ano 1866 realizou ensaios no seu laboratorio para obter electricidade con economía e regularidade sostendo unha intensa polémica con dous catedráticos da Escuela Industrial sobre os novos métodos e
custos de producción da electricidade.
Eran anos nos que. a xeración da electricidade por métodos físicos estaba a obter os primeiros éxitos e,
polo mesmo, a abrirlle as portas á que sería a producción industrial da electricidade. Aínda que os primeiros
xeradores datan dos anos trinta, foi, precisamente, en 1866 cando seu deu a coñecer o principio da "autoexcitación" por Siemens e xurdiron as primeiras dínamos. A introducción do inducido anular por Gramme en
1870, eliminou os problemas de quentamento que tiñan as primeiras máquinas e facilitou o traballo continuado das mesmas. Moi pouco despois xeneralizaríase o seu uso.
A difusión da xeración da electricidade en España por métodos físicos foi realizada fundamentalmente
polos enxeñeiros industriais . En Barcelona figuraban na Escuela Industrial como catedráticos de "Aplicaciones
de la Electricidad y de la Luz" Eduardo Rodríguez y Francisco de Paula Rojas que, posiblemente , foron os que
polemizaron co farmacéutico Domenech. Pero sería no 1874 cando sexa importada a España a primeira dínamo tipo "Gramme" por Manjarres y Bofarull, director da Escuela Especial de Ingenieros Industriales de
Barcelona, que no ano anterior a coñecera na Exposición Universal de Viena. En 1875 a Casa Dalmau , que
interviñera na importación da dínamo "Gramme", fai cunha segunda máquina unha exhibición de iluminación eléctrica coa fragata "Victoria" fondeada no peirao barcelonés , acordando pouco despois o Ministerio de
Marina dotar de iluminación eléctrica todos os buques da Armada que superasen as 6000 t. Pouco despois a
Escuela Especial iluminaba as súas estancias e antes de 1880 existían xa en España oito empresas que utilizaban focos de arcos voltaicos para a súa iluminación. En 1879 a empresa Fábrica y Minas de Mieres empregou
20 lámpadas incandescentes para a iluminación. Derradeiramente, en 1882 instálase no Paseo de Isabel II en
Madrid a primeira iluminación eléctrica en vía pública de España , con 15 focos de arco voltaico.
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O logro que supuxo para o benestar do home a iluminación de rúas e interiores mediante a electricidade tivo tres etapas ben diferenciadas:
• A primeira iniciouse na década dos corenta con arcos voltaicos alimentados con pilas cando estes acadaron
un conxunto de mellaras técnicas como foron as propostas por Staite, sendo a súa difusión limitada como
consecuencia fundamentalmente dos problemas que presentaba a fonte de alimentación.
• A segunda etapa corresponde ó emprego da dínamo ós arcos voltaicos , iniciándose o espallamento por rúas
e interiores, achegándose ata o cambio de século .
• A terceira, e definitiva, foi o emprego das lámpadas incandescentes.

Claustro
do Colexio de Fonseca

En calquera das tres etapas as mellaras técnicas tiveron unha rápida experimentación en España, que
non superou en ningún caso o lapso de tempo dos cinco anos entre o coñecemento da mellara e a súa experimentación. Coñecemento e experimentación das novas ideas non significou , de ningún modo , xeneralización da súa utilización; pois o uso da luz eléctrica, dun xeito xeral , en España aínda ía tardar moitos decenios
en se producir. Quizais a expectación que estaba a xerar xa a electricidade como fonte de progreso ou simplemente as relacións que dun xeito sistemático se mantiñan xa co estranxeiro xustificaría o feíto. Un exem-
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plo claro tense coa aplicación das mellaras técnicas que se produciron na primeira etapa. Casares , atento ó
acontecer científico estranxeiro, palas súas relacións, sobre todo con Foucault en Francia', foi o primeiro en
aplicalas en España. Pero, ó ano seguinte , outros tres farmacéuticos e profesores de química xa as estaban a
poñer en práctica e moi pouco despois xa era moeda corrente este tipo de ensaios .

ALONSO VIGUERA, J. : La ingenie1ia indust1ial española en el siglo XIX. Barcelona, 1944 .
COTARELO VALLEDOR, A.: La chispa mágica. Santiago, Tip . El Eco de San tiago , 1923 .
DERRY, T.K.; W ILLIAMS , TI. : Histona de la Técnica (Vol. 3). Madrid , Siglo XXI Editores, 1977 .
DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, F: "La Sanidad Ambiental en España. Apuntes históricos sobre el papel desempeñado por la Farmacia". Discurso Ingreso
Real Academia Farmacia Españ ola . Madrid , 1992.
ROLDÁN GUERRERO , R. : DiccionaJio biográfico y bibliográfico de autores farmac éuticos españoles . Madrid , 1975 .
VEGAS FABIÁN , G.: "Primeros ensayos del alumbrado público realizado por farmacéuticos". Medicamenta. IV, 58: 129-130, 1952 .
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BREVE PERCORRIDO
POLA HISTORIA DA ELECTRICIDADE

Andrés Díaz Pazos

A presente exposición ten dúas claras vertentes, relacionadas entre si. Por unha banda encóntrase o feito
conmemorativo do 150 aniversario do primeiro experimento coa luz eléctrica en España, realizado polo profesor Casares (feito descrito nun anterior capítulo); e por outra, preténdese mostrar unha pequena historia da
electricidade, centrada ó redor dos séculos XVIII e XIX, exemplificada enteiramente cos aparellos didácticos
de laboratorio , desa época , que se atopan espallados por distintos centros docentes de Galicia. Tratando de
conxugar os dous eventos , a exposición articúlase en diferentes salas, ordenadas de forma cronolóxica, que
pretenden reflectir os momentos ou períodos de especial relevancia na dita historia.
Antes de entrar nos capítulos deste catálogo que tratan momentos específicos, tentaremos nestas páxinas dar unha visión global da evolución da electricidade, dende as primeiras referencias históricas ata, aproximadamente , mediados do século XIX. Tratarase, sobre todo , de explicar o que significou para o home a electricidade ó longo dos séculos, e de como se puido chegar a ese experimento, feito a escasos metros da sede
da Exposición hai 150 anos e que, certamente, levou a varrer a noite da Terra.

A IDEA DA ELECTRICIDADE DENDE O MUNDO ANTIGO Ó RENACEMENTO

En primeiro lugar é importante subliñar que unha palabra tan común hoxe en día como a de 11 electricidade11 , e que vén sendo usada dende tanto tempo atrás polo home, por forza houbo de ter significados diferentes ó
longo da historia. Así, o que hoxe entendemos por electricidade é moi diferente do que se entendía na Idade
Antiga e mesmo no Renacemento. De feito , a idea moderna de electricidade fraguouse ó longo do século XVIII.
A orixe do descubrimento da electricidade confúndese co da palabra. En efecto , esta deriva do vocábulo grego que se usa para denominar o ámbar: hlectros (electros). Foron os gregos os primeiros en observar que
unha peza de tal material, fregada cun pano , desenvolvía a propiedade de atraer obxectos lixeiros, como follas ,
plumas de ave, etc., de xeito similar a como un imán atrae o ferro . Comezouse por tanto a chamar 11 eléctrico 11
a aqueles materiais que, ó seren fregados, presentaban as mesmas propiedades que o ámbar. Este primeiro significado da verba electricidade será o que prevaleza ata o século XVIII . O primeiro persoeiro da historia do que
se sabe que observou o fenómeno foi Tales de Mileto (ca. 600 a.C.), un dos 11 Sete Sabios de Grecia 11 .
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Outros fenómenos que hoxe en día sab~mos de orixe eléctrica xa foron coñecidos na antigüidade, aínda
que non lle deran a mesma orixe que ás propiedades do ámbar, é dicir, eléctrica. Por exemplo, segundo o historiador, filósofo e científico romano Plinio (23-79 d.C.) , os Etruscos sabían provocar a caída dos lóstregos
enviando frechas de metal ás nubes (un rudimentario pararraios). A historia do pararraios é especialmente
rica , e, aínda que non ternos espacio aquí para estendernos, sábese, por exemplo, que o Templo de juno en
Roma tiña no seu teito espadas colocadas en punta , e que tamén, segundo a tradición, o Templo de Xerusalén
non foi castigado polos raios durante mil anos, o que o historiador romano Flavio Josefa (ca. 3 7-100 d.C.)
atribúe a un bosque de puntas de ouro que cubría o seu teito. Como exemplificación de que non se sospeitaba a causa eléctrica dos lóstregos, vaia a explicación do filósofo grego Anaximandro (ca. 610-c 54 7 a.C.) do
fenómeno: segundo Anaximandro o ruído do trebón producíase ó liberarse o aire comprimido nas nubes da
tormenta , coma nun estoupido, namentres que o lóstrego se orixinaría como consecuencia do contraste contra do fondo escuro das nubes da canle pola que escaparía o ar cara á terra.
Outro fenómeno que hoxe sabemos de orixe eléctrica, e máis profusamente documentado que o anterior, é a descrición do peixe coñecido como torpedo eléctrico ou simplemente torpedo. Este peixe, que atorde as súas presas ou predadores mediante unha descarga eléctrica, foi descrito por Aristóteles (384-322 a.C.)
na súa Historia dos Animais (IX.37). Plinio, na súa Historia Natural (Libro 32 , cap . I), describe que se o animal
é 11 t ca l cunha barra metálica, dende unha certa distancia , paraliza os músculos máis fortes 11 (é dicir, recíb s unha descarga eléctrica transmitida polo metal). Os antigos romanos comezaron a experimentar coas desrg s. d t rpedo con fins terapéuticos, sexa como remedio da gota ou da dolor de cabeza, segundo
Di s órides (s. I d.C.) . Tamén o famoso Claudia Galeno (ca. 130-ca. 200 d.C.) fai referencia ás súas supostas
propiedades curativas. Como veremos ó achegarnos n século XVIII, as propiedades curativas das descargas
eléctricas foron un dos motores no desenvolvemento das máquinas de friccionamento, aínda que hoxe en día
se sabe que as posibles mellaras nos pacientes sometidos a estes tratamentos son debidas ó efecto placebo . .

A EVOLUCIÓN DA IDEA DA ELECTRICIDADE DURANTE A REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. SÉCULOS XVII E XVIII

A experimentación do home coa electricidade evolucionou pouco ó longo de varios séculas dende a
antiga Roma. Sen embargo, durante o século XVII operou no coñecemento humano o que se coñece como
Revolución Científica, que deu lugar a novos modos de traballar en Ciencia (mediante a experimentación sistemática) e a unha nova comprensión da Natureza en todos os eidos. A electricidade non foi allea a este acontecer das causas.
Neste período de tempo acontecen tres feitos fundamentais : un deles é a existencia da atracción eléctrica, ampliada co descubrimento de novos materias que posúen a dita propiedade; en segundo lugar o des'cubrimento da repulsión eléctrica; por último, o terceiro, fundamental drnde o punto de vista tecnolóxico, é
o descubrimento e comprensión da conducción eléctrica, un fenómeno eléctrico que ternos todos os días presente ó naso redor nos cables eléctricos. Irnos ver, pois, o acontecido nestes fructíferos séculas.
a) O século XVII
O primeiro libro moderno onde se trata da electricidade en extenso e que pode ser tido como o fito que
indica o comezo dos estudios modernos sobre a electricidade é o De Magnete, do Médico da Corte da raíña
Isabel I de Inglaterra, William Gilbert (1544-1603), publicado en 1600. Esta é unha obra dedicada , como o
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seu nome indica, a expoñer a teoría e observacións de Gilbert acerca do Magnetismo. Sen embargo, no seu
libro II, Gilbert preocúpase por diferenciar entre atracción magnética e eléctrica de forma experimental, facendo medicións da forza de atracción eléctrica (el é o primeiro en empregar o termo forza eléctrica) mediante o
11
versorium'', o primeiro e rudimentario aparello eléctrico, consistente nunha agulla metálica lixeira colocada
en equilibrio enriba dunha punta . Deste modo Gilbert descubriu moitos novos materiais eléctricos, entre os
que se encontran o vidro e o xofre. Non obstante, Gilbert é herdeiro dos antigos gregos na súa concepción da
electricidade: define un material eléctrico como 11 • • •unha sustancia que atrae cando é fregada, ou incluso sen
ser fregada cando é unha peza grande dun bo material eléctrico moi ben pulido". Por contraposición ós materiais que presentan tal propiedade, Gilbert tamén dá unha lista de materiais non-eléctricos. O feito máis sobresaínte, en calquera caso, da obra de Gilbert é a introducción dun novo modo de facer Ciencia, mediante o uso
de aparellos científicos e medidas, no terreo da Electricidade e do Magnetismo. Tal é a importancia desta
característica do seu traballo que algúns autores o consideran o 11 Galileo 11 das disciplinas mencionadas.
O século XVII é debedor en boa medida do traballo de Gilbert e poucas novidades de importancia se
produciron. Entre as máis sobresaíntes encóntrase o descubrimento da repulsión eléctrica polo padre xesuíta
Nicolás Cabeo (1585-1650) , no ano 1629. O traballo de Cabeo, Phílosophia Magnetica, dedícase unha vez
máis , de modo fundamental , ó estudio do magnetismo, aínda que conteña un descubrimento de tanta importancia coma o citado no seu Libro X. Naturalmente, hoxe sabemos que a repulsión eléctrica se produce cando
dous corpos cargados con electricidade do mesmo signo (positiva ou negativa na terminoloxía moderna) son
aproximados un ó outro .
O século XVII tamén viu a publicación no ano 1675 do primeiro libro dedicado exclusivamente á electricidade: o Experiments and Notes about the Mechanical Origine or Production of Electricity do científico Roben
Boyle (1627-1691 ). Este libro é mais ben unha recompilación das diferentes teorías da época sobre a electricidade. Por último hai que salientar a publicación no Experimenta Nova Magdeburgica (1672) do alemán Otto
von Guericke (1602-1686) das súas investigacións cunha bóla de xofre que, tras fregala coas mans , serviulle
para facer diversos experimentos eléctricos. Unha vez máis, a parte dedicada neste libro ós experimentos eléctricos é mínima comparada co resto.

O experimento da esfera
de xofre de Von Guericke,
segundo aparece no Experimenta
Nova Magdeburica (1672)

4.
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b) O século XVIII
No século XVIII comézanse a producir máquinas e aparellos específicos, cada vez máis perfectos e sofisticados, para o estudio da electricidade; froito destes avances, e dos que suceden nas matemáticas , a electricidade verá, na segunda metade do século , o comezo da súa conversión en Ciencia cuantitativa. As determinacións precisas, numéricas, froito da medida e dunhas ferramentas matemáticas tamén cada vez máis
potentes, permitirán traspasar o eido cualitativo , no que a electricidade se moveu no século XVII e aínda se
moverá durante boa parte do XVIII .

A chispa eléct1ica
A fins do século XVII , de modo incidental, o astrónomo francés jean Picard (1620-1682) observara
unha chispa dentro do baleiro da ampola dun barómetro de mercurio. Este descubrimento pasou sen que a
comunidade científica lle prestara máis atención ó longo duns 20 anos, ata que Bernoulli (1647-1748) , o prim ir ci ntífico da familia Bernoulli, volve poñer os seus ollos no fenómeno, iniciándose unha serie de disusións ó r dor da orixe da tal chispa. Un dos problemas maiores que se formulaba era o de que a chispa se
producía nun lugar (o espacio libre enriba do mercurio do barómetro) onde se sabía que h~bía o baleiro. No
n 1705 , J hn Hauksbee (?- 1713) , experimentador da Royal Society inglesa, comezou tamén a súa propia
s ri l xp rirn ntos arredor da cuestión. Sen sospeitar de principio que a súa orixe puidera ser eléctrica, o
n
qu Lr las úas oidadosas observacións, e poida ser que coa axuda de Newton (por entón presidente
dil
i d l ), finais d 1706 chegou á conclusión, e demostrou perante a Royal Society, que o fenó-

Pl..\.TEVlL

A primeira máquina eléctrica
por friccionamento,
de Hauksbee (1705),
xunto con accesorios

Fi~: 5 .

Fig:i.

~~
.2 .

~J

[ 8

32

8

· '

meno luminoso que se observaba nun recipiente de vidro no que se fixera o baleiro, totalmente análogo ó que
se observaba no barómetro, tiña unha orixe eléctrica.
Hauksbee construíu , para realizar os seus experimentos, a primeira máquina eléctrica, por friccionamento, que daría lugar a toda unha chea de novas máquinas, cada vez máis perfeccionadas, ó longo do século XVIII. Estas máquinas convertéronse na fonte por excelencia de electricidade durante o século e foron, en
boa parte, responsables do avance desta.
O descubrimento da conducción eléctrica

Xulgado dende a nasa perspectiva este é, sen dúbida, o descubrimento estrela do século, palas súas
implicacións a posteriori. A humanidade ten unha débeda con Stephen Gray (?-1736), o científico inglés non
moi coñecido que descubriu tal fenómeno .
Setephen Gray comezou a facer experimentos eléctricos nos anos 10 do século XVIII, ó mesmo tempo
que Hauksbee . Sen embargo, as súas publicacións sobre o tema, entre as que se encontran aquelas nas que
describe o descubrimento da conducción eléctrica, fixéronse entre 1720 e 1736, na revista da Royal Society
inglesa , as Philosophical Transactions. Gray observou que a ''virtude eléctrica ou atractiva" podíase pasar ó
carpo humano, fías, tubos metálicos e un longo etc., sempre que estes estiveran separados do chan por tortas de resina ou suspendidos do teito por fías de seda (é dicir, o que hoxe coñecemos como telas illados da
terra). Para comunicar a dita "virtude" chegaba con tocar cunha barra de vidro previamente electrizada (fregada), os ditas carpos. Máis importante que isto, e inspirado polo anterior descubrimento, fixo transmitir a
electricidade, a "virtude eléctrica", por materiais como os anteriores, pendurados de fías de seda, e así illados
do chan, ata unha distancia de 886 pés (uns 2 70 metros): a conducción eléctrica fara descuberta.

Experimentos de transmisión
da electricidade
polo corpo humano,
pendurado por tíos do teito
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Gray continuou os seus experimentos,. chegando a descubrir que algúns materiais, como a seda, non
transmitían a electricidade. Nun principio supuxo que isto era debido á extrema finura dos fíos, pero pronto
descubriu , por suxestión do seu amigo Granville Wheler, un nobre e científico afeccionado, que un fío aínda
máis fino de bronce transmitía o "efluvio" perfectamente, chegando á importantísima conclusión de que a propiedade eléctrica residía no material en si mesmo .
Por último, paga a pena subliñar outras dúas observacións de Gray, de grande importancia. Unha é o
experimento que fixo, probablemente de forma fortuíta, no que se deu canta de que a electrificación dun
carpo se podía acadar sen máis que achegalo a outro previamente electrificado, sen necesidade de establecer
o contacto físico entre eles . Este fenómeno é coñecido hoxe en día por inducción eléctrica e, na terminoloxía
do século XVIII , por ''influencia eléctrica". Por outro lado, tamén observou que a atracción dos carpos electrificados non dependía da cantidade de materia que tiveran estes, pois era só causada na superficie do carpo .
O traballo de Gray é case exclusivamente experimental. A sistematización dos seus traballos e os intentos de montar teorías sobre estes débense a outros científicos do século. O máis importante sistematizador foi
o científico francés Charles Du Fay (1698-1739). En primeiro lugar demostrou que a procura de materiais
" l ' tri os" e "non-eléctricos" que iniciara Gray non tiña sentido, pois calquera material, debidamente illado ,
dí s r 1 ctrificado . En segundo lugar, para explicar os fenómenos de atracción e repulsión eléctrica obserp a, h gou á conclusión de que tiña que haber dous tipos de electricidade que el chamou
s ",e qu hoxe en día chamaríamos de signo positivo e negativo, respectivamente . Os cor1 uirf n m smo tipo de electricidade tras ser fregados repeleríanse, namentres que no caso de que
uirir n d signo contrario atraeríanse .
Cara a mediados do século XVIII , por tanto , a Ciencia da Electricidade tiña descubertos os fenómenos
da atracción e repulsión eléctrica xunto co da conducción. Ademais, no eido conceptual, comezaba a gañar
forza unha nova teoría da electricidade, na que se consideraba a esta coma un "fluído" que posuían os coF
pos, ou mellor, dous tipos de fluídos , os cales eran responsables dos fenómenos eléctricos observados.

Outros f eitos salientables na última metade do século XVIII
O resto do século aínda vería importantes contribucións á "Ciencia Eléctrica". Ternos, no eido prácti.:
co , o desenvolvemento e perfeccionamento , xeralmente cara a aparellos cada vez máis potentes, das máquinas eléctricas xunto coa invención ó redor de 1746 da botella de Leyden, o primeiro aparello capaz de almacenar a electricidade. A combinación e difusión destes dous elementos, permitiulle usar ó home ·cantidades
cada vez máis grandes de electricidade , á súa vontade , o que daría lugar· a novos descubrimentos .
Entre eles, algúns de moita importancia producíronse da interacción da Ciencia da Electricidade con
outras ciencias como é o caso da Química, ciencia tamén en pleno desenvolvemento no século XVIII. Por exemplo , a superación da vella teoría química do floxisto a fins de século pola teoría da combustión do químico francés Lavoisier (1743- 1794) viuse en gran parte apoiada polos experimentos da electrólise da auga (é dicir, a ruptura da molécula de auga nos seus compoñentes, hidróxeno e osíxeno , mediante unha descarga eléctrica) e a súa
posterior síntese, tamén por medios eléctricos. Estes experimentos foron realizados en 1789 por dous químicos
(aínda afeccionados, nun contorno cada vez máis profesionalizado) , os holandeses Deiman e Van Troostwijk.
Durante este século a electricidade tamén entrou no ámbito da Medicina . Trala observación dos espasmos e contraccións musculares que a descarga dunha máquina eléctrica ou dunha botella de Leyden podían
producir, comezáronse a u tilizar estas descargas con supostos fins terapéuticos , producíndose tamén unha
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forte controversia acerca das súas propiedades curativas. En calquera caso, os aparellos eléctricos formaron
parte da escenografía hospitalaria da época e non era raro que os constructores de máquinas, corno era o caso
do famoso constructor inglés Nairne, denominaran os seus aparellos como 11 máquina médico eléctrica 11 • Cara
a fins de século, sen embargo, a maioría dos médicos rexeitaban os poderes curativos das descargas.
Debemos salientar, non obstante, que aínda que se errase, o campo da 11 electricidade animal 11 daría lugar
ós experimentos de Luigi Galvani (173 7-1 798), médico e profesor de Anatomía na Universidade de Bolonia,
que serían o xermolo de algo tan importante como o descubrimento da pila voltaica.
No eido teórico, a teoría dos 11 fluídos eléctricos 11 foi a primeira que tentou ser tratada dun xeito moderno, é dicir, matematizada. O responsable do intento foi o científico inglés Henry Cavendish (1731-1810),
quen foi tamén un prolixo experimentador no eido da electricidade. A entrada da medida na electricidade
dé bese ó científico francés Charles August Coulomb (1736-1806), q}le mediu con precisión algo coñecido
dende os tempos de Gilbert e Cabeo: a forza de atracción-repulsión eléctrica. Para iso ideou a balanza que
leva o seu nome , chegando á conclusión de que a forza eléctrica, aínda quemáis feble, tiña unha expresión
matemática enteiramente similar á gravitatoria que Newton descubrira uns cen anos antes .

A balanza de torsión
de Coulomb (1785)
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O SÉCULO XIX: O SÉCULO DA ELECTRICIDADE

É difícil sintetizar nunhas poucas páxinas todo o que sucedeu na historia da electricidade no século

XIX: os descubrimentos producidos son de tal profundidade, xa non só para o propio ámbito eléctrico serrón
para a Ciencia en xeral; os aparellos inventados de tales consecuencias para a vida das persoas , que o lector
que queira afondar no tema terá por forza que consultar a ampla bibliografía sobre el. Non obstante , daremos
o esqueleto dese corpo que tan boa saúde desenvolveu neste século, alomenos ata as proximidades da nosa
data de referencia, o ano 1851.
a) O descubrimento da pila voltaica: a electricidade dinámica
Todos os aparellos do século XVIII tiñan un defecto que facía imposible o uso xeneralizado da electricidade: as correntes que se obtiñan deles eran de difícil manexo, debido a que a electricidade xerada (nas
máquinas eléctricas) ou acumulada (nas botellas de Leyden), descargábase case instantaneamente , coma un
lóstrego, polos fíos conductores . Non existía por tanto unha forma continua, estable e á vontade do experimentador, de electricidade. Nin se sospeitaba como lograla.

O científico inglés
Sir Humprhy Davy
(1778-1829)

Dificilmente podía imaxinar calquera científico da época que os experimentos coa "electricidade animal", termo bautizado por Galvani, desembocarían na invención por Alessandro Volta (1745-1827) , xusto no
cambio do século, da pila voltaica , ou simplemente pila . A cadea de feitos que levou á súa invención encón-
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trase recollida no seu capítulo deste catálogo, pero a nós interésanos máis salientar que o descubrimento produciu a primeira "conmoción eléctrica 11 do século, se se nos permite cualificala deste xeito informal. A pila de
Volta, anunciada á comunidade científica nun artigo do 1800, unha vez máis nas Philosophícal Transactíons ,
era un novo aparello de laboratorio formidable, xa que agora dispúñase dunha fonte de electricidade inesgotable e continua, librando ós científicos da inmediatez das chispas eléctricas. Ademais, a potencia que se podía
obter da pila parecía non ter máis límite có propio tamaño físico desta.
Nos primeiros anos de século, os avances que se producen están supeditados á invención da pila e son
consecuencia deste. Entre os máis importantes están a cadea de achados feitos polo eminente científico inglés
Sir Humphry Davy (1778-1829). En primeiro lugar Davy foi un dos primeiros en observar a brillante luz obtida cando dous anacos de carbón, conectados a cadanseu polo dunha pila, eran achegados entre si. No ano
1808, tras construír a pila máis grande da súa época para a Royal Society (financiada por subscrición entre os
membros desta sociedade), puido facer novas experimentos coa chispa. Observou entón que a dita chispa
persistía mesmo cando os carbóns eran separados a uns 1O centímetros, formando a luz un arco claramente
visible, de aí o nome de arco voltaico que se lle deu a esta forma de iluminación eléctrica. Decatouse tamén
de que as sustancias introducidas no arco, mesmo cando estas eran metais, eran rapidamente volatilizadas.
Estes dous feitos darían lugar ó primeiro método de iluminación eléctrico práctico, por suposto tras moitos
perfeccionamentos e superación de dificultades, e ó desenvolvemento do forno eléctrico, para a fusión de
metais, de tanta aplicación no eido da Metalurxia.
Outra contribución importante de Davy atópase no campo da aplicación da electricidade á Química ,
que o fan xusto merecedor do título de Pai da Electroquímica. Os seus experimentos de electrólise, agora coa
inestimable axuda da pila, levárono a descubrir novas elementos químicos como son o Sodio, Potasio, Bario,
Estroncio, Calcio e Magnesio. Estes elementos atópanse na Natureza combinados con outros e só unha fonte
continua de electricidade permitiu separalos destes para seren descubertos.
b) Unha nova revolución. A emerxencia do electromagnetismo
A mediados da segunda década do século XIX parecía que a evolución da electricidade ía estancarse,
tralos importantes descubrimentos de comezos do século . Por un lado xurdiran dúbidas arredor da utilidade
das pilas como fonte de enerxía eléctrica útil, debido ós problemas tecnolóxicos que acunaban moito a súa
duración. Por outro, era evidente que o arco voltaico era aínda demasiado rudimentario para o seu uso como
fonte fiable de luz: malia a súa enorme potencia lumínica, había aínda que solucionar o problema do consumo dos carbóns, que facía que o arco chegara a apagarse. Ademais parecía claro que aínda que ese problema
se resolvese, como de feito se fixo cara a mediados de século, o arco non podía depender da fonte enerxética
das pilas, de manexo molesto e vida curta.
O problema das pilas e do achegamento dos carbóns no arco foron resaltos con grandes doses de enxeño,
gracias a contribucións de diferentes científicos, artesáns e enxeñeiros. O lector pode lera súa historia no capítulo correspondente. O problema de encontrar unha fonte de enerxía eléctrica mellar, máis barata, inesgotable e case
sen mantemento requiriría primeiro unha nova revolución, xa non eléctrica, serrón de toda a Ciencia.
O modesto disparo de saída á nova "conmoción eléctrica" deuno, case por casualidade, o físico danés Hans
Christian Oersted (1777-1851) no ano 1820. Traballando perante uns alumnos avantaxados, descubriu que
unha agulla magnética era xirada da súa posición de repouso cando se lle achegaba un fío de cobre, polo que
estaba a pasar unha corrente eléctrica. O que este simple efecto quería dicir era que , magnetismo e electricida-
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de, dúas disciplinas ata entón separadas, tiñan-unha relación entre elas, xa que unha corrente eléctrica é capaz
de xerar unha forza magnética que mova un compás, de modo similar a como o faría un imán natural. Noutra
parte deste catálogo explicarase algo da revolución que supuxo o electromagnetismo.

Hans Christian Oersted (177-1851),
descubridor da relación
entre electricidade e magnetismo

O traballo de Oersted levou a importantes consecuencias teóricas e prácticas. Culmina o período por
el iniciado co novo e "revolucionario" descubrimento de Faraday da inducción electromagnética, no ano
1831 , que tivo como aplicación práctica fundamental a invención do primeiro xerador de electr1cidade: a
máquina magnetoeléctrica.
Antes, André Marie Ampere (1775-1836) desenvolvería , con sorprendente celeridade, unha teoría que
explicaba o experimento de Oersted , e que é a primeira formulación no campo da electricidade e o magnetismo feíta en xeito matemático preciso. Unha das súas xoias é a famosa Leí de Ampere , aínda hoxe unha das
pedras angulares da Física.
No terreo práctico o experimento de Oersted estaba pedindo a gritos a súa aplicación en xeito dun telégrafo práctico, máxime tralo descubrimento por Schweigger en 1820 do multiplicador. Éste non é mais que
un enrolamento de moitas voltas de fío conductor, de modo que o efecto do fío sobre a agulla magnética multiplícase polo número de voltas que se lle dea a este ó redor dela . Ademais William Sturgeon (1783-1850), en
1821, descubre que cando dentro dun fío enrolado se introduce un anaco de ferro doce obtense un imán máis
potente que os imáns naturais . ó invento chámalle electroimán. Cara a 1828 o científico americano Joseph
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Henry xa produce electroimáns moi perfeccionados, capaces de elevar cargas de ata 900 quilogramos. A conxunción do electroimán e o multiplicador darán lugar entón á primeira e importante aplicación da electricidade: o telégrafo .

Andrés Marie Ampére (1775-1836),
a quen se lle debe
a primeira teoría matemática
da electricidade e o magnetismo

A importancia tecnolóxica do electroimán, mais aló da súa aplicación no telégrafo, podera a o lector
entender aínda mellar se observa a cantidade de aparellos da exposición dos que é peza constituínte este dispositivo electromagnético .
c) A terceira conmoción: Faraday e a inducción electromagnética
O físico e químico inglés Michael Fara da y (1791-186 7) foi o responsable da última conmoción eléctrica da primeira metade deste século . Faraday comezou a traballar, como axudante, con Davy na Royal
Institution no ano 1813. Dende o comezo mostrou grande interese nos experimentos eléctricos e pouco despois do experimento de Oersted, no ano 1821 , fixo xa un importante descubrimento , coñecido como rotación electromagnética, na que un conductor ou un imán permanente xiraban arredor dun imán ou dun conductor fixos , respectivamente. Esta era a primeira indicación de que a enerxía eléctrica podía transformarse
en enerxía mecánica, en movemento, de forma continua.
Sen embargo, o máis importante descubrimento que produciu Faraday ocorreu no ano 1831. Se
Oersted obtivera dunha corrente eléctrica un efecto magnético , é dicir, xerara magnetismo a partir da electri-
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cidade, agora Faraday faría todo o contrario: a'xeración da electricidade a partir do magnetismo , o que abría
as portas ós xeradores e motores eléctricos.
O primeiro experimento ou achado de importancia ocorreu a fins de agosto do 1831 , cando Faraday
construíu o primeiro transfo rmador da historia. Faraday observou queseó redor dun anel de ferro doce enrolaba dúas bobinas de fío conductor independentes entre si, ó conectar ou desconectar unha corrente nunha
delas, pola súa vez, xerábase unha corrente na outra, o cal era detectado mediante o movemento dunha agulla magnetizada preto do circuíto desta segunda bobina . ó que sucedía chamoulle inducción eléctrica , pois a
conexión ou desconexión do primeiro circuíto inducía a corrente no segundo . Faraday estaba moi sorprendido de que o efecto se producira só ó pechar ou abrir o circuíto, xa que cando a corrente era establecida, o
efecto desaparecía . Proseguiu os seus experimentos tentando investigar a orixe do efecto, e entón realizou
unha nova e crucial experiencia.

Michael Faraday (1791 -1867)
nun billete de 20 libras.
O seu descubrimento
da inducción electromagnética
revolucionou a Ciencia e a Tecnoloxía

Esta vez o experimento era incluso máis sinxelo, e polo tanto máis claro. Consistía en introducir, ou
simplemente mover pola fronte dunha única bobina de fío conductor un imán permanente. O que Faraday
observou no circuíto da bobina foi unha súbita aparición dunha corrente eléctrica, ó mover, pasando por
<liante ou metendo por dentro da bobina, o imán. Faraday convertera un movemento (dun element? magnético) en corrente eléctrica, producira o experimento complementario ó de Oersted. O máis importante era que
o dito movemento xeraba electricidade , abrindo as portas á transformación, como dixemos antes, da enerxía
mecánica en enerxía eléctrica. A raíz <lestes experimentos Faraday introduciu as ideas de campo eléctrico e
magnético , como aquelo que rodea ás fontes eléctricas ou ás fontes magnéticas e que é responsable dos efectos observados noutros corpos. O seu experimento , na súa terminoloxía , que é a moderna , significaba que o
cambio (a aparición repentina e desaparición) dun campo magnético perante un conductor, inducía nel a aparición dunha corrente eléctrica.
Tralo desrnbrimento de Faraday, a primeira máquina magneto eléctrica ou simplemente magneto (é
dicir, que usa imáns permanentes como xeradores do campo magnético) foi presentado ó publico moi pronto, concretamente o 3 de setembro de 1832, perante a Academia das Ciencias de París , por Hypolite Pixii. A
evolución cara a modelos mellorados entrou nunha carreira imparable , e aínda que se pasara por momentos
de pesimismo , o certo e que levaría ó desenvolvemento eléctrico que hoxe coñecemos.
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EPÍLOGO

O século aínda vería máis avances espectaculares. O desenvolvemento do xerador eléctrico é, en si
mesmo , un proceso de grande interese. No eido teórico , sen dúbida a maior contribución foi a formulación
matemática, polo físico escocés james Clerk Maxwell (1831-1879) no ano 1873 , das catro ecuacións que unificaban , de xeito definitivo a electricidade e o magnetismo (dúas delas eran a Lei de Ampere e a Lei da
Inducción de Faraday) . Son estas as famosas Ecuacións de Maxwell, que supoñen un dos grandes logros da
Humanidade de todos os tempos.
Como non podía ser menos , as Ecuacións ían ter consecuencias prácticas novamente espectaculares. A
máis importante xurdía da predicción que estas facían da existencia das ondas electromagnéticas, entre as que
se encontra a luz, pero da que tamén forman parte as ondas de radio . O físico alemán Heinrich Hertz (18571894) produciu e detectou por primeira vez ondas de radio no ano 1886, sentando as bases do que se chamou a telegrafía sen fíos e que nós coñecemos simplemente por radio.
Por último , xa case rematado o século , un novo descubrimento de grande transcendencia foi realizado
por joseph john Thomson (1856-1940) en Cambridge, precisamente nun laboratorio que levaba o nome
duns dos persoeiros da nosa historia: o Cavendish Laboratory O que Thompson detectou foi a primeira partícula elemental, máis pequena có átomo : o electrón. Como o seu nome pon de manifesto , a súa carga eléctrica (que se di negativa) é a característica máis sobresaínte que posúe , e hoxe sabemos que tras moitos fenómenos eléctricos da Natureza atópase esa diminuta partícula. O responsable último da electricidade, que iniciaba a súa historia cando o home fregou por primeira vez un anaco de ámbar, fora atopado.

CARDWELL, D.: Histo1ia de la Tecnología. Madrid , Alianza Editorial, 1996.
DERRY, T.K.; W lLLlAMS, TI.: Historia de la Tecnología (Vol. 3) . Madrid , Siglo XXI Editores, 1990.
DUNSHEATH, P : A History of Electrical Power Engíneering. Cambridge, M. I.T. Press , 1962 .
HACKMANN , W D.: Electricity jrom Glass. The History of the Frictional Elect1ical Machine. Sij thoof&:Noordhoff, Alphen aan den Rijn , 1978.
MOTTELAY, PF: Bibliographical History of Elect1icity and Magnetism. Reimpresión por Martino Publishers (N ova York) da edición de Charles
Griffin&:Co. Ltd., Londres, 1922 .
PEDERSEN, O. : Early Physics and Astronomy. Camb1idge, Cambridge University Press , 1993 .

41

AS OUTRAS LUCES

Anxela Bugallo

A luz eléctrica é algo tan cotiá e familiar nos nosos días que resulta difícil pensar nun tempo no que a
iluminación tiña outra orixe . Os primeiros intentos de loitar contra as tebras lévannos a pensar nos fachas,
unión de elementos vexetais diversos (canas, madeiras, ... ) nos que se prendía o lume , que ademais de iluminar e dar calor permitían dar avisos e servir de guía para a navegación.
Foi esta técnica para 11 dar luz 11 a utilizada por vez primeira na iluminación pública. Hai que remontarse ó século I antes da nosa era, durante o Imperio Romano e baixo o goberno de Augusto, para ver os fachas
fixados en brazos de ferro alumeando os pazos, as avenidas e as rúas principais do imperio . Antes, só as clases altas podían ver durante a noite , xa que ían precedidos de portadores de fachas.

Lucerna de orixe árabe,
da colección arqueolóxica
da Universidade de Santiago

Nas casas romanas as lámpadas coas que se iluminaba alimentábanse de aceite , xeralmente de oliva, ó
que se engadían sustancias aromáticas (esencias de flores , incenso , mirra , etc.) ou sales minerais , para obter
tons cálidos e coloridos na chama de combustión. Esta forma de iluminación fixo florecer a industria das graxas, principalmente vexetais pero tamén animais, dedicadas tanto á iluminación doméstica como á elaboración de productos de hixiene persoal. Trala caída do imperio o sistema romano de iluminación , que aseguraba luz toda a noite, declinou e rematou por desaparecer.
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DA ESCURIDADE DA IDADE MEDIA Á LUZ DO SÉCULO DAS LUCES

Na escura Idade Media a luz dos fachos e as candeas limitouse ó interior das casas; cando caía a noite,
as vías públicas mergullábanse nas sombras. A iluminación pública non se recuperou ata 1525 , cando un
bando emitido polo Parlamento na cidade de París ordenáballes ós burgueses instalar, polas noites, unha candea na fiestra para alumear as rúas.
No ano 1559 unha nova orde obrigaba á colocación de farois de man nas esquinas das rúas. O resultado de tal medida foi decepcionante , debido seguramente a que os custos ían a cargo dos burgueses, polo
que reapareceron os farois de man como forma de iluminación municipal. En 1667, La Reynie, lugartenente
da policía de París , impuxo a iluminación das rúas con candeas de sebo; durante case oito décadas , os case
cinco milleiros de farois que alumeaban as vías principais de París estiveron a cargo directo dos burgueses ata
que, xa en 1704, o Parlamento decidiu correr cos gastos .
Sesenta anos despois , como resultado dun concurso da policía , Bourgeiois de Chateaublanc fixo realidade a aplicación masiva da súa invención , as farolas . A novidade consistía nun farol, onde ardía unha lámpada de aceite de mecha plana, que estaba colocado sobre unha peaña. Eran de modelo ún~co e estaban provist s dun reflector. En 1782 ou 1783 o suízo Aimé Argand inventou a lámpada de aceite de dobre fluxo de
ar, que evitaba s fumes irritantes das anteriores formas de iluminación. Esta nova tecnoloxía foi axiña fabrica a d' fundida n Inglat rra por Matthew Bulton.

A iluminación pública de gas
dominou as cidades galegas
durante case todo o séc ulo XIX

A LUZ DE GAS

Un paso transcendental na evolución dos sistemas de iluminación deuse a finais do Século das Luces
coa aparición da iluminación con gas . Este descubrimento tivo lugar paralelamente en Francia e en Inglaterra,
e a súa historia vén cargada máis de sombras ca de luces .
En Francia , o enxeñeiro Philippe Lebon queimou madeira nun recipiente pechado e fixo pasar os gases
xerados a través dun depósito con auga, logrando deste xeito condensar as materias bituminosas e amoniacais. O gas así purificado , coñecido como gas da iluminación , producía unha boa iluminación ó queimarse; o
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gas combustible era o hidróxeno obtido por destilación do carbón de madeira. Lebon patentou en 1799 este
procedemento para obter luz e calor usando un aparello que chamou termolámpada, coque iluminou o Hotel
Seignelay de París. Sen embargo, a difusión do invento non foi do interese de Napoleón nin do seu goberno,
pese a que foi utilizado en 1804 para a iluminación das festas da carnación imperial. Ese mesmo ano Lebon
marre asasinado, ós 35 anos, dun xeito moi misterioso .
Máis ou menos paralelamente á experiencia de Lebon, en Inglaterra o escocés William Murdock obtivo alcatrán por destilación da hulla e conseguiu iluminar, en 1792, unha habitación co gas resultante dese
proceso de destilación. Este gas estaba integrado por un 30% de óxidos de carbono e un 65% de nitróxeno e
hidróxeno ; obviamente, o gas que ardía producindo luz era o hidróxeno. Cando o fillo de Watt, o inventor
da famosa máquina de vapor, lago da súa viaxe de 11 inspección'' por Francia, informou dos logros franceses
na iluminación de gas, Murdock conseguiu fondos para iluminar o egificio principal dunha fábrica do Soho.

Escenificación da experiencia pública
de iluminación por gas en 1804.
(The Science Museum)

Disposto a explotar esta técnica, Murdock encontraría un novo obstáculo no seu camiño, o alemán
Friedrich Albert Winzer, rebautizado Winsor. Certos textos afirman que Winsor 11 copiara 11 , indebidamente, a
patente de Lebon en Inglaterra e presentara unha nova patente de fabricación de gas a partir da destilación da
hulla. De seguido , Winsor fundou a Chartered Gas Light & Cake Company e conseguiu, en 1813 , que o barrio
de Saint Margareth fara o primeiro barrio de Londres iluminado con gas municipal.
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Paradoxalmente, a cidade de París non se beneficiou deste novo sistema de luz ata 1829 . Pero a primeira cidade que fo i alumeada con gas municipal non foi tampouco Londres serrón Freiberg, en Alemaña. En
1811 varias rúas desta cidade fo ron iluminadas mediante gas como resultado dos traballos realizados por
Wilhelm August, un precursor inxustamente esquecido pese ós seus múltiples estudios de aplicación do gas.
Entrementres se producían as liortas que acabamos de sinalar, van aparecendo outros inventos que melloran a calidade da iluminación obtida polo gas da iluminación: o chisqueiro bolboreta espalla a chama en abano ,
gañándose así luminosidade; o francés Blondel decide cubrir a chama luminosa cun globo de vidro, conseguindo unha luz halófana que se expande máis homoxeneamente; Quinquet e Lange presentan na Academia de
Ciencias de París en 1784 a lámpada que coñecemos como quinqué, que mediante unha cheminea de flint-glass
aumentaba a luz e eliminaba o fume; e, finalmente, o suízo Auer inventa un chisqueiro que tamén incrementa
notablemente a luminosidade da chama ó facela pasar por unha envoltura de óxido de torio. Sen embargo, a
popularización da luz eléctrica a finais do século XIX orixinou a rápida decadencia da iluminación a gas .

Quinqués.
Lámpadas para queimar
aceite ou petróleo,
idea de Quinquet (17 45-1803)

A historia do descubrimento da luz do gas reflicte a confusión e as graves influencias externas que marcaron a aparición de moitas das grandes invencións tecnolóxicas. Distintos autores salientan datas diferentes
para o citado descubrimento en ambos os dous países e, incluso, se acusa de espionaxe tecnolóxica como fórmula para obter o secreto da obtención do gas de iluminación . Ademais, o asasinato de Lebon engade unha
aura de misterio a unha innovación que nacera para espallar a nova luz sobre toda a sociedade.
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A LUZ DE GAS EN ESPAÑA

A introducción deste sistema de iluminación no Estado español correu a cargo de José Roma, discípulo de Carbonell y Bravo e futuro director da primeira Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Roura foi
comisionado pola Junta de Comercio para estudiar os descubrimentos e aplicacións da iluminación con gas.
Cando regresou a Barcelona da súa viaxe, a Junta puxo á súa disposición todos os medios, tanto materiais
como persoais, necesarios para aplicar a nova tecnoloxía. En 1826 Roura iluminaba o patio e unha das salas
de debuxo da Lonxa de Barcelona. Segundo consta na certificación correspondente, Roura obtivo o gas hidróxeno bicarbonatado, probablemente acetileno, da destilación da hulla e do aceite. No mesmo ano da experiencia de iluminación foi nomeado catedrático en propiedade da Escuela de Química de la Junta de Comercio.
A noticia da aplicación do gas de iluminación tivo grande repercusión en todo o Estado e, posteriormente , Roma repetiría a experiencia en Madrid con motivo do nacemento da infanta María Luisa en 1832.

ESCARPA, A.: "Tecnología romana". En Historia de la Ciencia y de la Técnica. Madrid, Ediciones Akal, 2000.
RIERA, S.: "Tecnología en la Ilustración". En Historia de la Ciencia y de la Técnica. Madrid, Ediciones Akal, 1992.
MESSADIÉ, G. : Los grandes descubrimientos de la ciencia. Madrid , Alianza Editorial, S.A., 1995.
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LÁMPADA DE ACEITE DE CATRO CHAMAS

Segunda metade do século XIX
Museo da Farmacia 11 Aniceto Charro 11 / Universidade de Santiago
Diámetro: 13 cm/ Altura: 48 cm
DESCRICIÓN:

A lámpada, construída en latón, consta dun pé vertical montado sobre unha base circular. Sobre o pé leva un
depósito con catro esquinas, de forma esférica deformada e achatada. En cada unha das esquinas está o orificio polo que se produce a saída do aceite para a combustión.
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Semellando unha prolongación do pé, unha vareta con argola extremal permite a apertura ecuatorial do depósito.
USO:

Iluminación de interiores.
O combustible líquido , aceite, que enche o depósito central, empapa permanentemente as catro mechiñas das
esquinas . A chama que nelas se produce arde libremente, sen protección.
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QINQUÉ

Segunda metade do século XIX
Museo da Farmacia ''Aniceto Charro" / Universidade de Santiago
Diámetro: 13 cm / Altura: 30 cm
DESCRICIÓN:

Consta dun depósito para o combustible líquido, de forma aproximadamente cilíndrica, construído en metal.
Na parte superior do depósito existe un orificio polo que sae a mecha , que pode regularse mediante un parafuso transversal lateral.
Na parte superior do depósito asenta unha camisa de vidro en forma de tubo, aberto polos extremos. Esta camisa
protexe a chama, mentres que a abertura superior da mesma permite a entrada do aire necesario para a combustión.
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USO:

Iluminación de interiores. Durante moitos anos traballouse nos laboratorios baixo a única luz <lestes aparellos. O combustible líquido, que enche o depósito, empapa permanentemente a mecha que arde na parte
superior. A chama está protexida contra os refachos de vento por unha camisa de vidro aberta por arriba.
Quinquet e Lange presentaron na Academia de Ciencias de París, en 1784, a lámpada que coñecemos como quinqué.
Mediante unha cheminea de flint-glass conseguía incrementar a luz e eliminar o fume producido na combustión.
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A ELECTRICIDADE ESTÁTICA.
A CIENCIA DA ELECTRICIDADE NO SÉCULO XVIII

Andrés Díaz Pazos

Os primeiros achados do home relacionados co que hoxe entendemos por electricidade e mag~etismo
foron, por un lado , a capacidade de certos materiais de atraer obxectos liviáns tras seren fregados e, por outro,
o descubrimento do magnetismo terrestre, é dicir, da capacidade que ten a Terra de orientar certos materiais
chamados magnéticos , nunha liña que aproximadamente vai do polo norteó polo sur xeográfico . Namentres
non se coñeceron aplicacións do primeiro fenómeno, o magnetismo deu á civilización un invento tan útil
como o compás ou 11 agulla magnética 11 , de orixe moi temperá na historia da Humanidade, procedente de
China.
A electricidade, de modo contrario ó magnetismo, non encontrou aplicacións prácticas ata moito máis
tarde, e o certo é que, neste caso, nos encontramos ante un exemplo paradigmático do difícil que é desligar
o coñecemento fundamental das posibles aplicacións que del poden xurdir, pois ambas as historias van intimamente entrelazadas ate o punto de confundirse. Ó mesmo tempo, como se demostra co caso das máquinas eléctricas ou de friccionamento/inducción (tratadas noutro capítulo), os propios aparellos aparecen con
forza propia como un terceiro ingrediente na historia da electricidade.
Neste capítulo comentarase a importancia que o século XVIII tivo no desenvolvemento da electricidade. Remataremos no ano 1799, preto do cambio de século, cando o descubrimento dun obxecto tan familiar
hoxe como a pila voltaica, ou simplemente pila, orixinou un novo impulso na historia e desenvolvemento da
electricidade.

O SÉCULO DA ELECTRICIDADE ESTÁTICA

Na historia da electricidade o século XVIII pode ser considerado como o do reino da electricidade estática. Expliquemos o que se quere dicir.
No século XVIII os científicos aprenderon moitas cousas sobre a electricidade: a producila á vontade
(mediante as máquinas eléctricas), almacenala (nas botellas de Leyden) e, mesmo, descubriron o fenómeno
da conducción eléctrica e das correntes eléctricas. A pesar de todos estes descubrimentos , e sobre todo do
último, non se sabía como producirá vontade unha corrente eléctrica de forma continuada. A electricidade
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xerada, xeralmente por friccionamento, nas máquinas eléctricas descargábase rapidamente en forma de chispa e ademais producíase a moi alta voltaxe, o que a facía potencialmente perigosa. É por eso que cando falamos do século XVIII dicimos que é o século da electricidade estática, en contraposición co XIX, cando co descubrimento da pila voltaica, que xeraba electricidade de xeito continuado e con voltaxes que podían ser seleccionadas polo experimentador, se puido facer uso das correntes eléctricas, da electricidade dinámica.
A pesar desta limitación xa dixemos que o século XVIII produciu novos descubrimentos no eido eléctrico,
mesmo algúns teóricos de certa fondura conceptual. ¿Cales foron? Ímolos ver a través dos propios aparellos.

AS IDEAS E OS APARELLOS ELÉCTRICOS NO SÉCULO XVIII

a)

o ovo eléctrico a un novo concepto de electricidade

Un dos feitos máis importantes producidos no século XVIII foi a aparición dos debates arredor da natur za da electricidade. Sen entrar en moitos detalles , vexamos como algúns aparellos fixeron cambalear a vella
id a d Gilb rt , do século XVII, arredor da que era a electricidade.
Xa s it u noutro capítulo do catálogo que para Gilbert a electricidade era a propiedade de atraer
x L s lix i.r s qu aparecía nos corpos tras seren fregados, namentres que a atracción eléctrica se producía
m n i n dun rto 11 efluvio ' , que saía do corpo fregado para afectar, atraendo , a outro corpo. Todo o
r desa teoría, que dependía en boa medida da existencia dun certo medio que servise de

C.•

O ovo eléctrico .
Entre os dous electrodos
facíase saltar a chispa
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transmisor para o 11 efluvio'', como o aireé soporte para a propagación dos sons. Sen embargo , cando Hauksbee
construíu a primeira máquina eléctrica, comezou a facer experimentos arredor da chispa de orixe misteriosa
que aparecía cando unha campá, onde se fixera o baleiro, era conectada ós dous terminais da máquina.
Hauksbee chegou á conclusión de que a chispa tiña unha orixe inequívocamente eléctrica, da mesma natureza cás chispas que a máquina producía no ar. Puidera ser que o 11 efluvio 11 existise no ar, pero ¿onde estaba na
campá, na que se fixera o baleiro?
O aparello que Hauksbee usou era enteiramente similar ó que nos gabinetes de Física dos séculas XVIII
e XIX se coñecía como 11 ovo eléctrico 11 , debido á súa forma. O descubrimento da chispa no baleiro e a posibilidade de producila á vontade deu lugar a toda clase de experimentos, case divertimentos, coas tales chispas ,
observándose , ademais, que podían ser de diferentes cores sen máis que introducir pequenas cantidades de
substancias gaseosas no recipiente . A chispa que se descubrira, sen embargo, duraba a penas un instante , e é
por isto que , no seu plano práctico , non pasou de entretemento. Como se comentou, esta era a principal limitación das máquinas e aparellos no século da electricidade estática.
Naturalmente , foron necesarios máis experimentos e probas para derrubar a vella teoría do efluvio, pero
podemos ver no ovo eléctrico o aparello que simboliza o comezo da súa decadencia .
b) As teorías eléctricas a exame: a botella de Leyden
A botella de Leyden foi o primeiro aparello que permitiu almacenar a electricidade. Comezouse a usar,
en conxunción coas máquinas ei~ctricas, acumulando a electricidade que estas xeraban e permitindo "transportala11 dunha estancia a outra, sen necesidade de mover-a propia máquina.
A orixe da botella de Leyden é bastante confusa e aínda motivo de discusións . Parece, en calquera caso
,que, de xeito case simultáneo, entre fins de 1745 e comezos de 1746, o alemán Edwar J. von Kleist e mailos
holandeses Andreas Cunaeus e Petrus van Musschenbroek, en Leyden, descubriron (e algún mesmo sentiu
nas súas carnes) os efectos dunha curiosa botella. A botella en cuestión era moi simple: cantiña no seu interior auga e, polo tapón da súa boca, pasárase un ferro que chegaba ata a auga. Se o experimentador, sostendo a botella coas súas mans , achegaba o ferro ó conductor que recollía a electricidade xerada por unha máquina de friccionamento , en principio non sucedía nada salientable. Sen embargo se lago , e unha vez retirada a

A carga dunha primitiva
botella de Leyden (con auga)
mediante a máquina de friccionamento
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botella da máquina , se tocaba cunha man por fóra da botella e coa outra o ferro , recibíase unha forte descarga. Sábese por unha carta ó seu amigo Reamur, que van Musschenbroek quedou trastornado polos efectos da
botella, e non precisamente polo curioso do seu comportamento: a botella déralle unha seria descarga . Tras
moito experimentar con diferentes materiais, chegouse á conclusión de que unha botella recuberta por fóra e
por dentro cun metal era a que mellor almacenaba a electricidade, a que producía as chispas máis poderosas.
Ese modelo de botella foi a que perviviu nos laboratorios ata os nosos días. Os aparellos como a botella de
Leyden, que teñen a virtude de acumular as cargas eléctricas nunhas partes metálicas separadas por un illante, como por exemplo o vidro, coñécense hoxe en día polo nome xenérico de condensadores.
No curso dos experimentos coa botella de Leyden , comprendeuse que esta era capaz de recoller a electricidade xerada pola máquina eléctrica e almacenala dalgún xeito . Probablemente non sexa necesario dicir
que, por aquel entón, e máis á vista de experimentos coma estes, a teoría do "efluvio'' estaba totalmente pasada de moda. Agora as novas teorías, que tendían a considerar a electricidade coma un fluído, tíñanse que probar contra o funcionamento da singular botella. E o certo e que a botella foi durante boa parte do século, ademais do medio máis cómodo de almacenar electricidade en cantidades crecentes, o test que tiña que pasar calqu ra nova teoría eléctrica. Por exemplo , a teoría monofluído de Benjamín Franklin, que censideraba a elecri idad coma un fluído de signo positivo, que algúns corpos posuían en exceso (cargados positivamente) e
outr s n n tiñan (cargados negativamente), debeu gran parte do seu éxito á súa explicación da acción da
de eyden.
) ¿Onde está a electricidade? Dos cilindros e elipsoides conductores á explicación do pararraios
N s anos vinte do século XVIII , Gray decatouse- de que a atracción dos corpos electrificados non dependía da cantidade de materia que estes tiveran, serrón só da súa superficie. Esto viña a indicar que a electricidade se producía só na superficie dos corpos, xa foran estes os discos ou globos de vidro dunha máquina eléctrica ou xa un conductor metálico. Co obxecto de estudiar a distribución da electricidade comezáronse a construír unha serie de aparellos , ben sinxelos , pero que clarificaron moitas cousas arredor desta cuestión. Son os
elipsoides , cilindros e esferas (de Coulomb) , construídos en latón, que formaron parte imprescindible dos
gabinetes de Física dos séculas XVIII e XIX.

Unha barra de proba
é introducida na esfera
de Coulomb (esquerda),
para lago comprobar a súa carga
co péndulo eléctrico (dereita)
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Coas esferas de Coulomb, por exemplo, podíase comprobar que a electricidade reside por completo na
superficie externa dos corpos. Comprobábase esto tratando de electrizar, mediante a esfera , unha barriña de
vidro rematada nunha punta metálica . Se se tocaba coa barriña o interior da esfera víase que non recollía ningunha carga, o que se podía comprobar sen máis que achegar a barriña a un péndulo eléctrico e vendo que
non atraía a boliña de sabugueiro. Se a mesma experiencia se practicaba agora coa superficie externa da esfera, a barriña si atraía o péndulo, o que quería dicir que recollera a electricidade do exterior da esfera. No século XIX Faraday inventou a súa manga cónica , que mostraba este efecto de forma aínda máis palpable. Unha
vez aceptado que a carga se distribuía nas superficies dos corpos aínda se podía ir mais aló.
Cos cilindros e elipsoides conductores , de latón, verificábase que a electricidade tende a acumularse nas
partes máis curvadas dos corpos. Así, se un elipsoide era cargado de electricidade, e de xeito similar a como
se facía coa esfera de Coulomb , podíase comprobar que a maior carga-se concentraba nos seus extremos , que
son as partes coa maior curvatura, namentres que moi pouca electricidade era detectada na parte do medio .
Levando o razoamento ó extremo , se a superficie era moi curva, coma nunha punta , acumularíase alí gran
parte de electricidade. Neso consistía o vento eléctrico: nunha punta acumúlase tanta electricidade que de
feito escapa por alí á atmosfera , xerando un vento (hoxe sabemos que de cargas eléctricas) que podía desviar
a chama dunha vela. A través destes experimentos os científicos comprenderon entón o poder atractivo das
puntas para a electricidade e, moi en particular, para os raios , de xeito que quedaba explicada a súa acción.
Como é ben sabido , foi Franklin, ó redor do ano 1745 , quen primeiro se decatou deste feito .

= .........--~
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Efecto do vento eléctrico
sobre a chama dunha vela

O século XVIII foi fecundo en descubrimentos eléctricos , tanto teóricos como prácticos. Unhas veces
os aparellos precederon ás ideas e outras foron estas últimas as que xestaron ou someteron a proba as teorías
dos científicos. A historia da electricidade dese século demostra ás claras o difícil que é separar o coñecemento
máis básico do aplicado e viceversa. O século XIX abundaría aínda máis nesta idea .
FELIÚ Y PÉREZ, B.: Física Expe1i mental y Aplicada. Barcelon a, Imprenta de Pedro Ortega , 1890.
HACKMANN, W D.: ElectJicity fro m Glass. The Histo1y of the F1ictional ElectJical Machine. Sijthoof&Noordhoff, Alphen aan den Rijn , 1978 .
MOTTELAY, PF: Bibliographical Histo1y of Elect1icity and Magnetism. Reimpresión por Martino Publishers (Nova York) da edición de Charles
Griffin&Co. Ltd., Londres, 1922.
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BARRAS DE VIDRO E EBONITA

Segunda metade do século XIX
IES "Salvador de Madariaga 11 /A Coruña
Longo: 32,5 e 23,3 cm / Diámetro: 1 cm
DESCRICIÓN:

Vareta de vidro transparente, maciza .
Vareta maciza e curta de ebonita . A ebonita é un preparado de goma elástica, xofre e aceite de liñaza, de cor
negra e gran dureza.
USO:

Estas varetas utilízanse nas experiencias sinxelas de electrostática, nas que se compraba a electrización dos
carpos por friccionamento. Compróbase que a vareta de vidro electrízase positivamente ó fregala contra un
trapo de seda, mentres que a de ebonita electrízase negativamente ó fregala cunha pel de gato .
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PÉNDULO ELÉCTRICO

Curso 1876-77
IES "Salvador de Madariaga 11 / A Coruña
Diámetro: 6,5 cm/ Altura: 33,5 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base circular de ferro érguese un pé illante de vidro , vertical e recto , que , no extremo superior,
leva un gancho curvo de latón que sostén o péndulo. Este está formado por un fino fío de sedela rematado
nunha pequena bóla de medula de sabugueiro.
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USO:

O péndulo eléctrico é o electroscopio máis sinxelo e primitivo . Os electroscopios son instrumentos destinados a revelar as máis pequenas cantidades de fluído eléctrico contidas nos carpos.
Para comprobar a electrización dalgún carpo, bastaba fregar cun pano de la un cilindro de vidro, de xofre, de
goma, de laca,. .. , e aproximalo ó péndulo, observando que , este, era atraído e inmediatamente, despois do
contacto, repelido.
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ESFERA DE COULOMB

Anterior a 1860
IES 11 Otero Pedrayo 11 / Ourense
Diámetro da esfera: 11 cm / Altura: 4 7 cm
DESCRICIÓN:

Esfera de latón, oca, e aberta na parte superior, na que lle falta un casquete circular. Está montada sobre un
pé de vidro illante que descansa sobre un asento circular de madeira .
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USO:

Empregábase para demostrar que a carga eléctrica se distribúe sobre a superficie externa dos corpos -neste
caso dunha esfera conductora-, pero nunca se acumula no interior.
Usando unha esfera de proba compróbase que, ó tocar no interior e levar a esfera a un péndulo eléctrico, este
non se move.
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CILINDRO PARA A ELECTRIZACIÓN POR INFLUENCIA

ca. 1865
IES "Salvador de Madariaga" /A Coruña
Longo: 49 cm/ Altura: 49 cm
DESCRICIÓN:

Cilindro de latón, oco, de extremos redondeados, montados horizontalmente sobre un pé de vidro illante, en
posición vertical. O asento das pezas é de madeira, de forma circular.
O cilindro dispuña orixinalmente, en cada un dos seus extremos, dun penduliño eléctrico formado por esferas de medula de sabugueiro suspendidas por fío de cánabo (unha das pezas conserva o pequeno soporte para
os péndulos).
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USO:

Este cilíndro utilizábase para demostrar a electrización por influencia.
Colocándoo a unha certa distancia dun dos conductores da máquina eléctrica, observábanse os seguintes
fenómenos: Os dous péndulos de sabugueiro diverxían instantaneamente; o cilindro electrizado por influencia posuía á vez, nas dúas rexións opostas, carga eléctrica de distinto signo; no momento que cesaba a influen- ·
cia, o corpo voltaba ó estado neutro; cando se comunicaba con terra, o cilindro quedaba cargado con electricidade de signo contrario ó da fonte eléctrica.
Estes instrumentos permiten tamén comprobar que a electricidade se acumula nas superficies dos conductores con maior curvatura .
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EXCITADOR UNIVERSAL DE HANLEY

Curso 1890-1891
IES "Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Longo: 34 cm/ Ancho: 14 cm/ Altura: 36 cm
DESCRICIÓN:

Consiste nun soporte circular de madeira, elevado sobre un pé do mesmo material, que se atopa situado entre
dous dispositivos formados por un pé illante de vidro sobre os que se articula cadanseu brazo metálico. No
extremo <lestes brazos poden enroscarse accesorios metálicos con distintas formas, segundo o tipo de actuación desexada sobre os carpos situados na plataforma de madeira.
Os accesorios atópanse colocados sobre un soporte frontal, enriba da base rectangular de madeira que sustenta os elementos descritos.
USO:

Emprégase este instrumento para facer pasar a chispa eléctrica , obtida dunha ou varias botellas Leyden, a través dun corpo. Sobre o pé de madeira colócase o corpo que vai sufrir descarga, e unha das varetas do excitador comunícase coa armadura interior da batería e a outra vareta coa armadura exterior.
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Se entre as varetas se interpón un fío metáli~o, pode quentarse, poñerse incandescente ou volatilizarse segundo a súa natureza e diámetro. Así, se é de ferro, quéimase e oxídase, mentres que, se o fío é de ouro, volatilízase deixando unha mancha púrpura sobre a madeira .
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BOTELLA DE LEYDEN

Anterior a 1852
Facultade de Física / Universidade de Santiago
Diámetro : 7,5 cm/ Altura: 18,5 cm
DESCRICIÓN:

Botella de vidro de boca ancha que ten as paredes, interior e exterior, recubertas de papel metálico en toda a
súa altura (a armadura exterior perdeuna en boa medida). No interior da botella dispóñ ense labras de ouro .
Unha vareta metálica axusta no interior da botella atravesando a cortiza que as tapa. O extremo exterior da
vareta remata en bóla con encaixe para formar batería.
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USO:

As botellas de Leyden son condensadores eléctricos, nome que reciben os instrumentos destinados a acumular, en superficies relativamente pequenas, cantidades considerables de electricidade.
As botellas de Leyden foron descubertas, case simultaneamente, polo alemán Edwar von Kleist e polo holandés Musschenbroek e o seu discípulo Cuneus, en Leyden , en 1746. Aínda que nun principio se colocou auga
no interior da botella, axiña outros investigadores a substituíron por pequenos anacos de follas de estaño ,
cobre ou ouro . Tamén a parte externa da botella -na que Musschenbroek só puxo a man-, foi recuberta cunha
folla de estaño .
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ELIPSOIDE DE LATÓN

Anterior a 1852
Facultade de Física / Universidade de Santiago
Longo: 46 cm/ Altura: 53 cm
DESCRICIÓN:

Elipsoide de latón montado sobre un pé illante de vidro , con asento circular de madeira .
USO:

Este instrumento utilizábase nas cátedras para demostrar que a distribución da electricidade sobre a superficie dun corpo depende da forma que este presenta. A densidade de carga eléctrica é maior nas zonas do corpo
con maior curvatura.
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PISTOLETES DE VOLTA

Mercados no curso 1862-63 e 1889-90
O mercado no curso 1889-90 tivo un custo de 16 ptas.
IES "Xelmírez l'1 / Santiago de Compostela
Diámetro: 5,5 cm/ Altura: 10 cm
DESCRICIÓN:

Os pistoletes consisten nunha pequena botella de folla de lata vernizada. Dentro dela introdúcense dous volumes de hidróxeno e un de osíxeno , pechando axiña os frascos cun tapón de cortiza.
Na parede lateral das botellas hai un tubiño polo que penetra un tubo de vidro e, dentro <leste e pegada, unha
vareta metálica rematada en dúas pequenas bólas ; unha queda no exterior e outra no interior da botella . O
obxecto do tubo de vidro é illar a vareta metálica do resto da botella.
USO:

Estes aparellos utilizábanse para demostrar os efectos químicos da chispa eléctrica.
Unha vez chea a botella cos dous gases , collíase coa man e achegábase a unha máquina eléctrica. Electrizada
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por influencia a vareta me táli~a , producíase o salto dunha chispa dende a máquina ata a boliña exterior e,
instantaneamente , outra entre a bóla interior e a parede da botella.
Esta chispa provoca a combinación do hidróxeno co osíxeno con gran desprendemento de calor. O vapor
de auga resultante adquire tal fo rza expansiva que despide o tapón cunha detonación semellante á dun
disparo .
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CASIÑA PARA A EXPERIENCIA DO PARARRAIOS

Anterior a 1852
Facultade de Física / Universidade de Santiago
Base: 26 x 18 cm/ Altura: 58 cm
DESCRICIÓN:

Modelo de casa construída en folla de lata e vernizada. Leva unha torre lateral que , na parte superior, se prolonga nunha longa e afiada punta metálica .
USO:

Este instrumento utilizábase nas cátedras para comprobar o efecto das puntas metálicas sobre as cargas eléctricas, reproducindo así as experiencias de Franklin, que o levaron a propoñer os pararraios como protección
dos edificios contra os lóstregos das treboadas .
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OVO ELÉCTRICO

Segunda metade do século XIX
IES 11 Salvador de Madariaga" /A Coruña
Diámetro do ovo: 13,5 cm/ Altura: 49 cm
DESCRICIÓN:

O ovo eléctrico consiste nun globo de vidro que, no seu interior, ten dúas varetas do mesmo metal rematadas en
pequenas bólas. A vareta inferior está füca , pero a superior pode esvarar, achegándose ou separándose da inferior.
Para facer saltar a chispa comunícase a vareta superior cunha máquina eléctrica e o pé do aparello coa terra.
Posúe este aparello unha toma para facer o baleiro no seu interior ou para enchelo con diferentes gases. Cando
non está conectado á máquina pneumática , o ovo eléctrico asenta sobre unha base circular de madeira na que
se aparafusa.

77

USO:

Este instrumento permite comprobar o aspecto dunha chispa eléctrica en distintas condicións de baleiro .
Sacando o aire do ovo c'oa máquina pneumática e facendo saltar a chispa, obsérvase unha luz vi~lácea , pouco
intensa e continua. Se deixamos entrar un chisco de aire accionando a chave de paso, aumenta a intensidade
coa resistencia e a luz -xa en forma de chispa ordinaria- é branca e brillante.
Usábase tamén introducindo no ovo esencia de trementina ou sulfuro de carbono, conseguíndose así -sempre
a baixas presións-, brillantes luces vermellas no ánodo . ó mesmo tempo , a luz entre os electrodos alterna
zonas claras e escuras, en estratos.
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MÁQUINA DE NAIRNE
B. Martín / Londres

Mercada arredor de 1850
Facultade de Física/ Universidade de Santiago
Base: 58 x 23 cm/ Altura: 30 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base rectangular de madeira érguense soportes metálicos entre os que xira, horizontalmente,
mediante unha manivela, un gran cilindro oco de vidro. Este cilindro frega contra unha almofada de coiro
rechea de crina. A electricidade xerada recollíase sobre un conductor cilíndrico armado cun peite metálico ,
montado sobre un pé illante de vidro.
A máquina de Nairne debe o seu nome ó constructor de instrumentos inglés Edward Nairne (1726-1802).
Benjamin Martin (1704-1782) foi un dos máis famosos constructores de instrumentos científicos no Londres
do século XVIII.
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USO:

Utilizábase na cátedra para producir electricidade e como exemplo de máquina eléctrica de friccionamento.
As máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade mediante un traballo mecánico.

Nas de friccionamento obtense a electricidade por friccionamento sobre un corpo aillante. Neste caso, as
almo fa das de coiro recheas de crina fregan un disco de vidro.
Sobre a almofada de crina producíase a electricidade negativa, mentres que o peite metálico electrizábase positivamente.
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BOTELLAS LEYDEN

Últimas décadas do século XIX
IES "Sánchez Cantón"/ Pontevedra
Diámetro: 9 cm/ Altura: 36 cm
DESCRICIÓN:

Botellas de vidro de boca estreita que teñen as paredes, interior e exterior, recubertas de papel metálico ata
media altura. No interior das botellas dispóñense limaduras ou papeis de estaño . Unha vareta metálica axusta no interior das botellas atravesando o tapón illante que as pecha. O extremo exterior das varetas adopta
forma curva de gancho.
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USO:

As botellas de Leyden fomg. utilizadas por primeira vez na cidade deste nome, descubertas polo holandés
Musschenbroek e o seu discípulo Cuneus en 1746, simultaneamente ó alemán Edwar von Kleist. Aínda que
ó principio se colocou auga no interior da botella, axiña foi substituída por pequenos anacos de follas de estaño , cobre ou ouro. A parte externa da botella, na que Musschenbroek só puxo a man, foi tamén recuberta
cunha folla de estaño .
As botellas de Leyden son condensadores eléctricos, instrumentos destinados a acumular, en superficies relativamente pequenas, cantidades considerables de electricidade.
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TRADE DE VIDRO

Curso 1890-1891
IES "Fernando Blanco de Lema"/ Cee (A Coruña)
Base: 15 x 10 cm/ Altura : 25 cm
DESCRICIÓN:

Este instrumento componse de dúas columnas de vidro que sosteñen , mediante un traveseiro horizontal, un
conductor vertical rematado en punta. Debaixo deste conductor e sobre a base disponse un cilindro illador
de vidro dentro do que se atopa outro conductor tamén rematado en punta e situado na vertical do anterior.
USO:

Utilizábase este aparello para demostrar os efectos mecánicos da electricidade, neste caso o esburatamento do
vidro ou dun naipe.
Para a demostración situábase unha prancha fina de vidro sobre o cilindro illante e conectábase o conductor
inferior á armadura externa dunha botella de Leyden mediante unha cadea. Así, cando se aproximaba o gan-

83

cho da botella de Leyden á boliña na que remata o conductor superior, saltaba a chispa entre os dous conductores perforando a lámina de vidro .
Se a prancha de vidro non era moi fina precisábase dunha bateria eléctrica de varios bocais para a realización
do experimento.
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Sala 2.

•

A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

EXCITADOR DE MANGOS DE VIDRO

Anterior a 1852
Facultade de Física/ Universidade de Santiago
49 x 48 cm
DESCRICIÓN:

Sistema de dous arcos de latón terminados en bólas do mesmo metal e unidos mediante unha bisagra . Os
arcos están, neste tipo de excitadores , provistos de mangos illantes de vidro (próximos á bisagra).
USO:

Os excitadores empréganse para descargar as botellas de Leyden ou as baterías formadas por varias delas.
A descarga instantánea consiste en aplicar unha das bólas do excitador sobre unha das armaduras da botella
ou condensador, e aproximar a outra bóla á segunda armadura. A descarga prodúcese mediante unha forte
chispa.
A descarga lenta conséguese comunicando , alternativamente , cada unha das armaduras -que obran entre si
por influencia- coa tena .

85

Sala 2.

•

A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

MANGA CÓNICA DE FARADAY

Curso 1890-1891
IES 11 Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Diámetro da base: 15 cm/ Altura: 53 cm
DESCRICIÓN:

Manga ou bolsa cónica de muselina fixada sobre un anel montado verticalmente sobre un mango illante de
vidro . A base é de madeira , con forma circular.
Leva unhas fías de seda suxeitas interior e exteriormente ó vértice do cono .
USO:

Este instrumento permite comprobar que a electricidade se acumula nas superficies externas dos conductores.
Utilízase para o experimento de Faraday, xa que a bolsiña pódese virar do revés gracias a unha fía de seda
situada no seu extremo . Cando se electriza, compróbase que a carga sempre se distribúe sobre a superficie
externa aínda que se vire do revés .
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Sala 2.

•

A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

ELECTROSCOPIO CONDENSADOR DE VOLTA

Segunda metade do século XIX
IES 11 Otero Pedrayo" / Ourense
Diámetro do disco: 14 cm/ Altura: 28 cm
DESCRICIÓN:

Aparello formado por un frasco de vidro de boca ancha que descansa sobre un prato de latón. A boca está
pechada por unha peza metálica que encastra no vidro e sostén unha vareta metálica vertical que a atravesa .
No extremo interior monta dúas laminiñas de ouro batido moi finas e, no extremo exterior, un disco metálico horizontal. Sobre este disco pode situarse outro , tamén metálico , cun mango illante.
Realmente , o electroscopio condensador é como un electroscopio de pans de ouro ó que se lle substitúe a boliña externa por un disco metálico. Como illante entre os discos emprégase unha lámina de tafetá ou simplemente unha capa de verniz sobre a cara dos dous discos.
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USO:

Estes aparellos utilizábanse para comprobar se un corpo estaba electrizado e para comprobar, nese caso, se a
electricidade era positiva ou negativa.
A menor electrización das laminiñas de ouro facía que estas se separaran ó repelerse mutuamente, diverxendo notablemente pola súa lixeireza.
Se o pratiño inferior se comunica coa terra e o superior cunha fonte, e despois se levanta o pratiño superior,
diverxen as follas por ter adquirido fluído contrario ó da fonte.
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Sala 2.

•

A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

CONDENSADOR DE ~PINUS

G. FONTAINE (Produits chimiques) París

Curso 1890-1891
IES "Fernando Blanco de Lema''/ Cee (A Coruña)
Base: 50 x 25 ,5 cm/ Altura : 64 cm
DESCRICIÓN:

Este aparello está formado por dous discos de latón , montados sobre pés de vidro illantes, entre os que se
sitúa unha placa fina de vidro. Estes tres elementos poden desprazarse á vontade sobre un carril de madeira,
fixándoos na posición desexada mediante parafusos transversais.
O conxunto destes elementos está montado sobre unha base rectangular de madeira.
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USO:

Os condensadores eléctricos empregábanse nos gabinetes para acumular, sobre pequenas superficies, grandes
cantidades de electricidade.
No condensador de .IEpinus, un dos discos metálicos uníase a unha máquina eléctrica -prato colector- e, o
outro , á terra -prato condensador- . A distancia entre os dous discos podíase regulará vontade .
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Sala 2.

•

A ELECTRICIDADE ESTÁTICA

ELECTRÓFORO DE VOLTA

ca . 1885
Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Diámetro: 30,5 cm/ Altura : 36,5 cm
DESCRICIÓN:

Componse dunha torta de resina fundida no interior dun aro de ferro e dun disco de madeira forrado de papel
de estaño e provisto dun mango illante de vidro .
USO:

É amáis sinxela de todas as máquinas eléctricas de influencia. Para obter electricidade desécase , a calor mode-

rada , a torta de resina e o disco de madeira ; seguidamente frégase fortemente a resina cunha pel de gato , que
a electriza negativamente.
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Aplicando o disco de madeira, recuberto de estaño, sobre a resina, esta -que é mala conductora- conserva a
electricidade negativa e, por influencia sobre o disco, atrae a positiva cara á superficie inferior deste e repele
a negativa cara á oposta. Se despois , sen levantar o disco, se toca coa man pola cara de arriba, desaparece a
carga negativa e queda cargado positivamente. Compróbase collendo o disco polo mango e achegándoo á
outra man, xa que salta unha chispa que sería suficiente para realizar algunha síntese química.
A torta, unha vez electrizada nun ambiente seco, pode conservar a súa electricidade durante meses enteiros
posibilitando a obtención de todas as chispas que se desexe .
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AS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Rafael Sis to Edreira

Durante o século XIX coñecéronse co nome de máquinas eléctricas todos os instrumentos destinados,
en xeral, a producir electricidade a potencial elevado, xa fara por friccionamento recíproco de dous elementos illantes, xa pala influencia electrostática (inducción) que exercían entre si illantes móbiles que cambiaban
de posición diante de elementos bos conductores que se situaban en posicións fixas.
Dende moi antigo coñecíase que, ó fregar un anaco de ámbar (elehtron en grego) , este adquiría o pod r
de atraer pequenos obxectos de moi pouco peso, pero ata mediados do século XVII non se dispuxo dunha
máquina capaz de obter un fluxo continuo de electricidade. Con anterioridade, para obter maiores cantidades de electricidade acostumábase facer uso dun longo tubo de vidro fino, estreito e de case un metro de lonxitude , que se fregaba coas mans secas ou cunha folla de papel gris previamente secado ó lume.

AS MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE FRICCIONAMENTO

As máquinas de friccionamento son máquinas eléctricas que basean o seu funcionamento na electrización por friccionamento dun carpo mal conductor que, xa cargado, actúa po.r influencia sobre outro carpo
con boa conductibilidade.
Otto von Guericke, en 1660, dispuxo unha gran bóla de xofre derretido que xiraba con rapidez arredor dun eixo horizontal illado accionado por un manubrio; un observador aplicaba á superficie da esfera as
súas mans moi secas, mentres duraba a rotación, e a electricidade producida era utilizada directamente polo
experimentador sacando a bóla do seu eixo. O perfeccionamento da máquina en séculas posteriores permitiulle acadar a espectacularidade necesaria para entrar nos Gabinetes de Física ilustrados e nas exhibicións que
tiñan lugar nos salóns cultos da aristocracia.
As experiencias realizadas permitiron descubrir novas medios de producir cargas importantes, aínda
sen coñecer o fundamento dos fenómenos observados. Francis Hauksbee, o primeiro experimentador público de Londres e o encargado das experiencias na Royal Society -para a que realizou exhibicións de todos os
efectos coñecidos-, substituíu a bóla de xofre por un globo de vidro . Stephen Gray (1666-1736), primeiro
experimentador de Cambridge, puido anunciar, en 1729, o seu descubrimento da conducción eléctrica: a
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forza atractiva era transportable a distancia por certos materiais. A Charles du Fay débeselle en 1730 o descubrimento de que a electricidade inducida por friccionamento podía ser de dous tipos, chamadas case dende
aquela positiva e negativa.

Máquina eléctrica
de disco de vidro,
chamada de Ramsden

Cara a 1740, Winkler foi o primeiro que usou como fregador unha almofadiña rechea de crina, e Base,
prof sor de física en Wurtemberg -que perfeccionou o mecanismo de rotación-, conseguiu, sobre todo, mellorar o sistema para recoller a electricidade: empregaba un cilindro de folla de lata suspendido sobre o globo da
máquina e illado mediante cordóns de seda. O extremo do cilindro estaba situado a moi curta distancia sobre
o diámetro vertical do globo , do que saltaban chispas cara ó cilindro quedando este cargado con electricidade do mesmo signo que a producida polo friccionamento. Para comunicar electricidade ó conductor facíase
tamén uso dunha cadea metálica que baixaba do cilindro cara ó globo de vidro .
Con posterioridade modificouse a forma dos globos sometidos a friccionamento , Watson empregou
catro globos de vidro á vez, mentres que Wilson, Cavallo e Naime substituíron a forma esférica pala cilíndrica. Sigaud de la Fond, Le Roy, Cuthberson e, por último, Van Marum e Ramsden substituíron os globos e
cilindros de vidro por discos de cristal ou vidro. Conseguiuse así dar unha gran superficie ó carpo fregado e
evitar os inconvenientes producidos por unha rotación rápida en exceso , que podía provocar a rotura do cristal e perigo potencial para os presentes.
Leroy mandou construír, en 1772, unha máquina eléctrica de disco de viQ.ro cun só par de almofadas;
nesta máquina os dous conductores de vidro , illados, ían colocados nos extremos do diámetro do disco. Un
levaba as almofadas de friccionamento e o outro terminaba cerca da superficie do disco, polo que cada un
deles recollía electricidade de signo contrario .
Ou tro dos progresos consistiu en usar almofadiñas de la ou coiro cubertas de follas de estaño ou dunha
amálgama de estaño e cinc. A electricidade pasaba ós conductores metálicos por descargas sucesivas que se
manifestaban por unha serie de chispas, ou tamén por medio de cadeas ou de tiras de tea que unían o conductor illado cos globos de vidro da máquina. O xa mencionado Wilson utilizou, por primeira vez, o poder
conductor das puntas que Franklin acababa de descubrir: o conductor da súa máquina era un cilindro ter-
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minado nunhas bólas sostidas por cordóns de seda; unha variña metálica descendía do conductor ó cilindro
de vidro e achegáballe as puntas dunha especie de peite, tamén metálico.
Na máquina de Ramsden, construída en Londres en 1766 como resultado dos devanditos avances, un
gran disco de vidro facíase xirar sobre un eixo fixo horizontal mediante a acción dun manubrio . ó xirar, o
disco frega contra dúas almofadiñas recheas de crina e forradas de coiro, que levan unha capa de ouro musivo (disulfuro de estaño) ou de amálgama de cinc, bismuto e estaño na superficie. O disco de vidro electrizase positivamente en ambas as dúas caras. As almofadas non están illadas, de xeito que a electricidade negativa coa que se cargan escapaba á terra mediante unhas cadeíñas; mentres que a de signo positivo, arrastrada
polo disco, era recollida por unhas puntas metálicas moi próximas ó disco e almacenada nun ou varios conductores metálicos illados .
O disco electrízase a medida que frega contra as almofadas pero descárgase ó pasar polas puntas dos
peites, polo tanto, só están electrizados, á vez, dous sectores do disco que son os que se protexen con pantallas de tafetá encerado que impiden a perda causada pola humidade do aire, pois para que a máquina funcione ben é preciso que o aire da habitación estea seco e a unha temperatura elevada.
Na máquina de Nairne tamén se acumula a electricidade de distinto signo en dous conductores separados. Un deles está provisto de puntas, e polo tanto electrízase positivamente coma o globo de vidro . O outro
conductor leva a almofadiña, a onde é repelida a carga negativa que, xeralmente, se deriva cara ó chan
mediante unha cadea.

Electróforo de Volta,
sinxelo aparello que conserva
a carga eléctrica
xerada por influencia

97

AS MÁQUINAS ELÉCTRICAS BASEADAS NA INFLUENCIA

A máquina máis sinxela que se pode considerar baseada na influencia é o electróforo de Volta, que consiste nunha torta de resina, xofre ou goma elástica endurecida (caucho), fundida no interior dunha caixa de
madeira. Sobre a devandita torta sitúase un disco de madeira forrado cunha folla de estaño e suxeito cun mango
illante de vidro . Retirando o disco, a torta de resina electrizábase negativamente fregando cunha pel de gato e,
unha vez colocado o disco sobre a torta, neste sepáranse as cargas por influencia: as positivas son atraídas cara
á superficie inferior do disco e as negativas repelidas cara á superior. Tocando co dedo a cara superior do pratiño conseguíase que a carga negativa marchara a terra e que o disco quedara cargado positivamente de xeito
uniforme. Achegando unha manó disco cargado obtíñanse chispas de boas dimensións dependendo das medidas do electróforo. Nos antigos libros fálase dun electróforo construído por Lichtenberg, de máis dun metro de
diámetro , co que obtiña chispas de case trinta centímetros. Como a torta de resina perde moi lentamente a
carga, a operación podía repetirse vinte ou trinta veces sen necesidade de volver fregala.

Máquina de Holtz,
primeira máquina eléctrica
de influencia,
presentada en 1863

Baseándose na teoría do electróforo, en 1863 o berlinés Holtz deu a coñecer a máquina que leva o seu
nome, que posteriormente sería modificada por Piche, Bertsch e Carré en Francia, e por Trepler en Rusia. A
máquina de Holtz consta de dous discos de vidro fino colocados en posición vertical a moi pequena distancia un do outro . Un dos discos , de diámetro algo maior, fixo sobre catro chumaceiras, está atravesado no seu
centro por unha ancha abertura circular pola que pasa o eixe arredor do que xira o disco máis pequeno, móbil.
Nos extremos do diámetro horizontal, o disco fixo ten dúas ventás en forma de sectores trapezoidais, provistas cada unha dunha armadura parcial de papel rematada nun apéndice en punta. Fronte ó disco móbil monta
dous conductores illados guarnecidos de peites con puntas voltas cara ás armaduras de papel das ventás.
Mediante un manubrio, e por medio dun sistema de poleas e cordas de transmisión, pódese imprimirlle ó
disco móbil un rápido movemento de rotación, de máis de cinco voltas por segundo.
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Unindo primeiro os conductores mediante a manipulación dos seus mangos e aplicando a unha das
armaduras un lacre fregado, a máquina está disposta para o seu uso. Co xiro do manubrio escóitase unha
pequena crepitación debida á electricidade que escapa cara ás puntas dos peites e, separando os conductores ,
obtense entre eles un fluxo continuo de chispas.

Máquina eléctrica mixta de Carré,
coa que se con seguían
chispas eléctricas de gran lonxitu de

Nas últimas décadas do século XIX, o parisiense F Carré presentou un aparello que denominou máquina dieléctrica, e que viña a ser unha combinación da antiga máquina de friccionamento e da máis moderna
de Holtz, o que permitía que se cebase de seu . Compúñase de dous discos lixeiramente superpostos e situados verticalmente que xiraban en sentidos contrarios , o maior de caucho endurecido ou ebonita e o máis
pequeno de vidro. Este último xira lentamente mediante unha manivela, mentres que o primeiro recibe un
rápido movemento gracias a unha correa sen fin que vai dende unha gran roda a un pequeno tambor ou polea .
O disco de vidro electrízase positivamente entre dous fregadores e obra por inducción, a través do disco
de caucho, sobre un peite unido a unha variña conductora que queda cargada positivamente. O disco de caucho, co seu rápido xiro, obra por inducción sobre un segundo peite que comunica cun gran conductor colocado na parte alta da máquina, que se carga negativamente. O salto de chispas entre este e a variña conductora é continuo, e poden acadar os 15 cm sen que os discos sexan de grandes dimensións.
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A máquina máis moderna das empregadas nos Gabinetes de Física dos centros de ensino durante o
século XIX foi a máquina de Wimshurst. Estaba composta por dous discos de vidro vernizados con goma laca,
ou tamén de ebonita, que levaban pegados sobre o seu contorno un número par de segmentos metálicos .
Montados sobre o mesmo eixo, os discos xiran simultaneamente en sentidos contrarios, e os seus sectores fregan exteriormente contra catro pinceis metálicos montados, dous a dous, sobre conductores diametrais. Para
recoller a electricidade producida, dous peites abrazan os extremos dos discos que comunican con cadansúa
botella de Leyden e con cadansúa bóla de descarga con mangos illantes. Entre elas saltan as chispas xeradas,
entre os tres e os quince centímetros, con diferencias de potencial que chegan ós 80.000 voltios .

Batería de botellas de Leyden,
para almacenar a electricidade
xerada coas máquinas eléctricas

En todas as máquinas eléctricas a electricidade de signo positivo despréndese dos peites en penachos
de cor violeta, moi visibles na escuridade, escapando en sentido contrario ó do movemento de rotación do
disco, mentres que a electricidade de signo negativo despréndese nas puntas coa aparencia de pequenas estrelas luminosas, tamén de cor violeta.

AS MÁQUINAS ELÉCTRICAS NOS GABINETES CIENTÍFICOS

E unha vez producida a electricidade ¿que? ¿para que se empregaba nas cátedras? Pois ben, se o estudio dos distintos modos de xeración da electricidade podía ser un fin en si mesmo , unha vez conseguida esta
abrías un amplo abano de posibilidades:
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• Por unha banda, coa esfera oca de Coulomb e o elipsoide de latón podíase comprobar que a electricidade
se acumula no exterior dos conductores e, en maior medida, nas superficies curvas e nas puntas.
• Por outra banda estudiábanse as posibilidades de almacenamento nos condensadores, como a botella de
Leyden ou o de JEpinus; a producción e o salto das chispas e tamén os efectos caloríficos, mecánicos, químicos ou fisiolóxicos.
Nos libros da época afírmase que coa electricidade contida nunha pequena botella de Leyden provócanse conmocións violentas nas articulacións dos brazos de ata 100 persoas que formen cadea, e coas baterías
pódese producir a morte a animais de gran tamaño .
Podemos asegurar que todos os centros de ensino de Galicia contaron, durante o século XIX, con un
ou varios exemplares de máquinas eléctricas de distintos tipos: os Institutos , os Seminarios , algúns colexios
privados e a propia Universidade, realizaron un grande esforzo económico e de xestión para poñer nos seus
Gabinetes as últimas novidades científicas que foron marcando a evolución da electricidade.
Así, no Catálogo de los instrumentos, máquinas y aparatos existentes en el Gabinete de Física y Química de la
· Universidad literaria de Santiago , publicado no ano 1852, xa se recolle unha máquina eléctrica de dous conductores , con disco de trinta e dúas polgadas de diámetro montada sobre mesa de caoba, e na relación recollida nas Memorias do curso 1856-57 aparece tamén unha máquina de cilindro con dous condensadores tamén chamada de Nairne- que aínda hoxe se conserva.
No que se refire ós centros de ensino secundario , sen pretensión de ser exhaustivos e só referíndonos
ás máquinas eléctricas e accesorios da primeira época, cómpre citar que o Instituto de Lugo , no seu Catálogo
de las máquinas é instrumentos existentes en este Establecimiento , de 1845 , xa recolle unha "máquina eléctrica" e
que no inventario realizado en 1861 aparecen dúas máquinas eléctricas de disco de cristal (posiblemente,
unha das que aínda se conservan) , un electróforo e unha batería eléctrica de catro frascos . No Catálogo de los
instrumentos y aparatos de Física y Química existentes no Instituto de Ourense , datado o 15 de outubro de
1861 , sinálase a existencia dunha máquina eléctrica de dous conductores cilíndricos cun disco de vidro de
reposto , un tallo illador e un electróforo con pel de gato para o mesmo.

Excitador universal de Hanley,
utilizado para realizar
descargas coa electricidade
contida nas botellas de Leyden
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No Instituto de Pontevedra, e en referencia ó mesmo tipo de pezas, recóllese no Inventario y coste de los
instrumentos, aparatos, modelos y demás, objetos para el estudio de la Física y Química, realizado no curso 1860 1861, unha máquina eléctrica cun custo de 1235 reais de vellón, outra máquina eléctrica dun só conductor
e disco de cristal, un electróforo, un tallo illador e unha batería eléctrica de catro bocais . No Instituto de
Santiago descríbese a existencia, entre o instrumental recibido en 1863, dunha máquina eléctrica ordinaria
dun só conductor e con disco de 48 cm, dun electróforo de 40 cm e dunha batería de catro grandes bocais.
Ese mesmo ano a Universidade cedeulle un tallo illante do seu gabinete. Pola súa banda, no Instituto da
Coruña, nun inventario realizado arredor de 1863 , sinálase a existencia dunha máquina eléctrica con dous
conductores montados sobre columnas de cristal, de disco de 60 centímetros de diámetro e sobre unha mesa
de caoba, ademais dun tallo illante e dunha batería de catro elementos.
Coñécense, así mesmo, as amplas coleccións mercadas polos seminarios de Lugo, Mondoñedo,
Ourense e Santiago arredor de 1875 así como a posterior ·do Instituto-escola da fundación Fernando Blanco
d Lema de Cee, todos eles con varias -algunhas impresionantes- máquinas eléctricas.
s Institutos e a Universidade seguiron, todo ó longo do século XIX, conformando o que, en conxunL , , un patrimonio histórico-científico completo e de gran valor educativo. Algunhas das espléndidas máquin s l ' ctricas que arriba mencionamos aparecen recollidas neste catálogo e exhíbense_ na Exposición.
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Sala 3.

•

AS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

MÁQUINA ELÉCTRICA DE HOLTZ

Segunda metade do século XIX
IES "Lucus Augusti 11 / Lugo
Base: 61 x 40 cm/ Diámetro discos: 55-50 cm
DESCRICIÓN:

A máquina consta de dous discos de vidro, un algo máis pequeno có outro, dispostos verticalmente e distantes entre si uns 3 mm. O disco máis pequeno móvese rapidamente pola acción dunha manivela e un parafuso sen fin. O disco maior está fixo entre catro virois de gorxa , dispostas sobre barras de vidro horizontais , e
presenta dúas ventás preto do bordo , nas que se sitúan unhas bandas de papel chamadas armaduras.
Uns peites metálicos, unidos a uns conductores illados , sitúanse á beira do disco móbil, pero sen tocalo , en
posicións opostas .
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USO:

Utilizábase nas cátedras para producir ,electricidade e como exemplo de máquinas eléctricas. As máquinas
eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade mediante un traballo mecánico. A máquina de
Holtz, de Berlín, é coñecida dende 1865 .
Para facela funcionar aplícase a unha das armaduras do disco fixo unha barra de lacre fregada (hai que cebalas , unha positiva e outra negativamente) e establecendo contacto entre os conductores illados faise xirar o
prato móbil. Apréciase certa resistencia ó mesmo tempo que se empezan a producir as primeiras chispas entre
os conductores, que se deben ir separando.
Riess atribuíu o fundamento desta máquina a unha dobre influencia: ó pasar o disco móbil diante do peite
cargado negativamente, cárgase positivamente ( xa que o conductor en contacto co peite tamén está cargado
negativamente). Cando a porción de disco electrizada chega ó outro peite, neutralízase a carga do disco e o
peite queda cargado positivamente.
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BATERÍA ELÉCTRICA DE SEIS BOTELLAS BOCAIS DE LEYDEN

Anterior a 1860
IES "Salvador de Madariaga 11 / A Coruña
Base: 50 x 35 /Altura: 40 cm
DESCRICIÓN:

Batería formada pola unión de seis bocais , frascos de boca ancha que permiten aplicarlle á súa cara interior
unha folla de estaño. Colocábanse no interior dunha caixa de madeira recuberta no seu interior de estaño, o
que permitía a comunicación das armaduras exteriores (papel metálico) de todos os bocais.
A comunicación das armaduras interiores conséguese mediante varetas metálicas que se engarzan en pequenas esferas con buratos . Unha das botellas leva unha bóla central rematada nun aro de metal negro.
USO:

Permite a realización de experiencias que requiren a acumulación dunha cantidade de electricidade superior
á que permite unha botella de Leyden normal.

105

Para cargar a batería establécese unha comunicación entre unha máquina eléctrica e as armaduras interiores ,
ó tempo que se comunican, mediante unha cadea , as armaduras exteriores coa terra . Para descargala é necesario utilizar o excitador de mangos de vidro.
As experiencias de cátedra que utilizaban a batería de bocais cubrían distintos aspectos: efectos fisiolóxicos
(conmoción nas articulacións dos animais), efectos caloríficos (inflamación e elevación da temperatura de
materiais), luminosos e químicos (descomposición do ácido carbónico , amoníaco, etc.).
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TALLO ILLADOR

Doazón da Universidade de Santiago no curso 1862-63
IES 11 Xelmírez 111 /Santiago
Diámetro 4 2 /Altura: 21 cm
DESCRICIÓN:

Está formado por unha superficie circular de madeira, de baixa altura, sostida por tres pés de vidro macizo .
USO:

Empregábase no gabinete para a realización de experiencias eléctricas que requirisen un illamento da terra.
Este conséguese mediante os tres pés de vidro, que son un bo illante.
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MÁQUINA ELÉCTRICA DE RAMSDEN
Pixii / París
Anterior a 1860
IES 11 0tero Pedrayo 11 / Ourense
Base: 120 x 82 /Altura: 170 cm
DESCRICIÓN:

Máquina formada por un disco de vidro que xira entre dous pares de almofadiñas de crina . Un portante vertical fixa o eixo do disco e a manivela para movelo.
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O disco e o portante van montados sobre unha gran mesa de madeira, na que encaixan catro columnas illantes de vidro que soportan dous conductores~ eléctricos -grandes tubos cilíndricos de latón-:- colocados paralelamente ó eixo de xiro do disco. Os conductores rematan en cadanseu peite curvo, con formas que se adaptan á do disco para recoller a electricidade xerada no friccionamento .
O constructor desta máquina, Hypolite Pixii, foi tamén o constructor da primeira máquina magneto-eléctrica
da historia.
USO:

As máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade mediante un traballo mecánico .
Nas de friccionamento, a electricidade obtense por friccionamento dun carpo mal conductor; neste caso, un
disco de vidro que xira , mediante un manubrio , entre almofadas de coiro recheas de crina.
O friccionamento produce, sobre as almofadas, carga negativa que marcha ó chan mediante unha cadea pendente dos montantes. Sobre o disco prodúcese a carga positiva que, ó pasar fronte ás puntas dos peites, a.trae
as cargas negativas e repele as positivas. A electricidade negativa acumulada nas puntas dos peites invade, por
último, o disco e neutraliza a súa carga, quedando cargados positivamente os grandes conductores metálicos.
Esta máquina empregouse nos gabinetes de Física dende 1768 e podía subministrar grandes cantidades de
1 ctricidade.
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MÁQUINA ELÉCTRICA DE CARRÉ

E. DUCRETET & Cie. (rue Claude Bernard 75. París)
C. 1886
Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Base: 65 x 58 cm/ Altura: 121 cm
DESCRICIÓN:

Esta máquina, ideada por Cané, é unha combinación da antiga de friccionamento coa máis moderna de Holtz,
e componse de dous discos -un de vidro e o outro de caucho endurecido (algo máis grande có anterior)-, que
xiran en sentidos contrarios.
O disco de vidro xira lentamente ó mover a manivela, e electrízase por friccionamento entre dúas .almofadas
de crina. O de caucho, que se solapa co de vidro, xira moito máis rápido mediante unha correa sen fin que
vai da roda grande a un pequeno tambor.
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Sobre dúas columnas de vidro sitúase un gran conductor que comunica co peite superior.
A máquina vai montada sobre unha base de madeira na que asentan dous pés soporte, un de vidro e outro de
madeira. Presenta duas bólas metálicas, de 3 cm de diámetro, na parte superior dos extremos do conductor
grande.
USO:

As máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade mediante un traballo mecánico.
O disco de vidro electrízase positivamente e obra por inducción, a través do outro disco, sobre un peite metálico que provoca que o disco de caucho se cargue negativamente. Un novo xogo de induccións mutuas permite que o gran conductor superior se cargue negativamente.
Esta máquina é capaz de provocar chispas de máis de 15 cm entre o conductor superior e a cabeza dunha
vareta metálica lateral móbil, unida ó peite inferior.
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A QUÍMICA ENTRA EN XOGO:
AS PILAS

Ana González Noya

Ata finais do século XVIII o manancial único da electricidade desenvolvida na superficie dos carpos era
unha acción mecánica: a fricción. Foi entón cando unha feliz casualidade revelou de pronto ós científicos un
novo medio de producir o misterioso axente, dando lugar a unha serie de descubrimentos do maior interese,
tanto polo que respecta á ciencia pura como ás súas aplicacións prácticas. Dous grandes nomes van unidos á
orixe destes descubrimentos: Galvani e Volta.
Sería Volta (1737-1798), profesor de Física na Universidade de Pavía, en 1800, o que construiría o primeiro
dispositivo químico xerador de electricidade, a primeira pila, que recibiu o nome de pila de Volta. Co novo descubrimento obtíñase unha corrente continua e suficientemente estable. ¡Xa non se dependía da estática! Isto supuxo un
avance transcendental na historia da humanidade, a partir do cal os descubrimentos sucedéronse velozmente.

O DESCUBRIMENTO DAS PILAS

En 1780 o italiano Galvani (173 7-1 798), médico e profesor de anatomía na Universidade de Bolonia,
descubriu o que dou en chamar "electricidade animal". Observou por primeira vez que unha descarga eléctrica sobre as patas dunha ra marta producía contraccións dos músculos afectados. Este descubrimento seguramente inspirou a novela escrita nesa época por Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851); nela, aparece a
lendaria criatura levada ávida polo doutor Frankenstein a través do poder eléctrico dun raio. Galvani probou
a expoñer os músculos das patas doutra ra ós efectos dunha tronada. Para conseguilo fixou os nervios lumbares dunha ra disecada cun gancho de cobre e colgouna nos ferros dun balcón. Notou que cando as patas
tocaban os ferros do balcón, ara sufría espasmos, independentemente da presencia da tronada. Este fenómeno explicouno Galvani dicindo que as contraccións eran debidas á electricidade animal desenvolvida e condensada na ra, producíndose a descarga eléctrica cando se unía a armadura interna (nervios lumbares) coa
externa (músculos) do condensador (ra) ó toca-las patas o ferro do balcón.
Volta reproduciu os experimentos de Galvani pero non tardou en modificar as súas explicacións: pensaba que era o contacto entre dous metais diferentes o que producía a electricidade, mentres que os músculos e os nervios só eran o medio conductor.
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Entón estableceuse, entre ambos os científicos, unha discusión moi proveitosa para a ciencia, que se
enriqueceu con multitude de novos feítos. ~
Volta estaba mellor equipado experimentalmente que Galvani para comprender o citado fenómeno .
Decatouse do alcance do experimento de Galvani: era equivalente ó que se facía ó colocar a lingua entre dúas
arandelas de metais distintos unidas por un fío eléctrico, como observara o suízo Sulzer en 1754. En 1796,
Fabbroni, compatrio ta de Volta, descubrira que se se poñen en auga dúas láminas de metais distintos que se
toquen, unha delas oxídase. Era unha pista seria para relacionar a reacción química e a electricidade. A Volta
só lle faltaba inventar a súa pila , constituída por unha serie de parellas de discos de cinc e cobre en contacto
por un extremo, separados un do outro por un pano ou cartón humedecido con auga acidulada. Volta cría
que este pano ou cartón facía só as veces de conductor.
Foi Davy quen, no mesmo ano , explicaría o papel do líquido, o electrólito: tiña que ser de tal natureza que oxidara un dos metais.

Alessandro Volta
(1737-1798)

TIPOS DE PILAS

A pila de Volta déronselle formas moi variadas para facer o seu uso máis cómodo e, sobre todo , aumentar a sú enerxía. Comezaremos por facer unha descrición desta primeira pila, para logo ocupármonos das
modificacións que experimentou.
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1) Pila de Volta ou de columna
Dous discos superpostos, un de cobre e outro de cinc, forman o que Volta chamaba un par electromotor. Colócanse varios destes pares uns sobre outros, de xeito que os dous metais estean sempre situados na
mesma orde (cobre abaixo e cinc arriba). Os pares sepáranse con rodas de pano ou cartón empapados en auga
acidulada con sulfúrico, estando soldados os discos metálicos para que sexa máis íntimo o seu contacto e evitar a súa oxidación. O conxunto destes pares, cos que se forma unha columna cilíndrica ou pila, está sostido
verticalmente por tres cilindros macizos de vidro e descansa nun disco illante tamén de vidro, o cal repousa
pola súa vez sobre unha peaña de madeira.
ó unir por un arame os discos metálicos dos extremos obsérvase que se produce unha corrente eléctrica. A forza que arrastra ós ións positivos na disolución e ós electróns no arame de unión chámase forza electromotriz. A cantidade de electricidade que pode producir unha pila aumenta coa magnitude desta.
Este sistema ten o inconveniente de que o hidróxeno que queda ór edor do polo positivo produce unha forza
contraelectromotriz, impedindo que o cinc envíe ións á disolución; dise entón que a pila está polarizada.
Para evitar a polarización nas pilas empréganse corpos que se combinan espontaneamente co hidróxeno , denominados despolarizantes . Os despolarizantes máis empregados son: sulfato de cobre, ácido nítrico e
dióxido de manganeso.
A primitiva pila de Volta perdía en breve a enerxía a causa do escape de líquido, que ía goteando por
efecto do peso dos elementos da columna. Ademais, a súa montaxe era pesada e o seu manexo pouco cómodo . Por todo isto, foron ideadas novas pilas.

Pila de Volta:
primeiro dispositivo químico
xerador de electricidade
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2) Pila de artesa
A pila de artesa, inventada por Cruiksliank, componse de placas de cinc e cobre soldadas entre si e postas paralelamente nunha caixa rectangular de madeira . Os elementos , illados por unha resina , están separados por ocos que se enchen de auga acidulada cando se quere facer funcionar a pila.
3) Pila de cuneas ou de coroa
Foi Volta o que ideou tamén este modelo de pila. Consta dunha serie de cuneas ou vasos cheos de auga
acidulada. Unha placa encurvada dúas veces e formada por un lado de cobre e polo outro de cinc, penetra
por cada un dos seus extremos no líquido dos vasos contiguos, de xeito que en cada un destes hai unha prancha de cobre e outra de cinc. Reunindo con dous fíos metálicos ou reóforos as dúas pranchas dos últimos
vasos, tense esta pila, que tamén se designa co nome de pila de coroa , porque xeralmente póñense os seus
elementos formando un círculo.
4) Pila de Wollaston
En 1815 Wollaston aumentou a superficie das placas de cobre para asegurar a despolarización. Nesta
disp sición, cada placa rectangular de cobre está dobrada de xeito que rodea á de cinc polas súas dúas caras ,
s l nd sep rada dela arriba e abaixo por cilindros de madeira. Na parte superior do cinc -hai soldada unha
Lir d
r que, d brándose dúas veces, vaise reunir coa placa de cobre do elemento inmediato . Finalmente,
L d s s i.r s s rn llant s stán fixas nunha travesa de madeira , e así pódese baixar e subir como se queira.
da un d st s 1 mentas hai situados uns vasos cheos de auga acidulada e, por tanto , chega con
' i r Lr v
para que funcione a pila.
A prin ipal vantaxe desta pila consiste, ademais da facilidade do seu manexo , na gran extensión da
up rfi i d cinc que se atopa en contacto co ácido .

Pila de Wol laston

Elementos da pila
de Wollaston
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Existen moitas outras pilas similares, entre as que podemos destacar a pila de Muncke e a pila en hélice de Hare.
Estas pilas de auga acidulada con cinc e cobre foron substituíndose por outros sistemas que a continuación indicamos.
5) Pilas con despolarizante ou pilas de corrente constante
O principio destas pilas indicouno en 1829 o físico francés Becquerel, recomendando o uso de dous
líquido diferentes separados por un carpo poroso. Partindo deste principio inventáronse as primeiras pilas de
corrente constante, que a continuación se describen.

Pila de Daniell
Denomínase así polo nome do físico inglés que a inventou en 1836. Consiste en dous· vasos, un exterior de vidro ou porcelana , e outro de terra porosa, metido no prim@-iro . Entre os dous vasos bátase auga acidulada con sulfúrico e no poroso unha disolución saturada de sulfato de cobre. No primeiro líquido introdúcese unha placa ancha de cinc amalgamado , de forma cilíndrica, e no outro un cilindro de cobre. Esta disposición pode variar, destacándose a pila de ponte salina , tamén denominada de Daniell-Raoult. A pila de
Daniell usouse moito en telegrafía eléctrica.

Pila de Daniell-Raoult
ou de ponte salina

Pila de Bunsen
A pila de Bunsen é similar á de Daniell, só que o cilindro de cobre está substituído por un de carbón
de retorta e a disolución de sulfato de cobre por ácido nítrico . O par de Bunsen é preferible ó de Daniell en
canto á enerxía da corrente producida, pero é inferior a el polo que respecta á súa duración.
Reunindo moitos pares semellantes a través dos seus polos opostos , fórmans e pilas de Daniell e Bunsen,
cunha enerxía proporcional ó número de elementos reunidos .
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Pila de Bunsen
e partes que a compoñen

Moitas outras pilas deseñáronse empregando o ácido nítrico como despolarizante.

Pila d dicromato potásico
~ i xéronse

pilas d dicromato dun ou de dous líquidos e débeselle ó químico Poggendorff o primeiro
l d sL s pilas.
n lquera m d lo o polo positivo componse sempre dunha ou moitas placas de carbón de retorta e
1 n gativ dunha lámina de cinc amalgamado. A pila de Grenet, tamén chamada de botella pola forma da carcasa exterior, é unha das máis empregad s, r sultando ser moi cómoda para traballos de curta duración, como experiencias de laboratorio, electrización médica, etc. A mestura activa é unha disolución de dicromato potásico ou de sosa en auga acidulada
con ácido sulfúrico en proporcións variables.

Pilas intermitentes (pila de Leclanché)

A cabeza de todos os sistemas de pilas desta clase debe colocarse o modelo inventado polo enxeñeiro
Leclanché. Esta pila foi empregada en todas as partes para as campaíñas e teléfonos, e en todas aquelas aplicacións nas que se necesitaba unha pila disposta sempre a funcionar, que non necesitara ningún c.oidado nin
gastos de conservación. O seu funcionamento é bo durante algúns minutos seguidos.
Consta dun vaso poroso cheo dunha mestura de carbón de retorta triturado e dióxido de manganeso.
O polo negativo será unha barriña de cinc amalgamado. O líquido activo é sempre unha disolución de cloruro amónico.

Pilas secas
As pilas secas conteñen substancias porosas , como serraduras, impregnadas dos líquidos activos. O
polo negativo adoita ser cinc e o positivo carbón. O líquido activo varía cos distintos tipos de pilas pero, xeralm nte, é unha disolución saturada de cloruro amónico .
quí só se amosaron os exemplos máis representativos das pilas empregadas na época, pero tanto a
fom1 d s elementos como as fó rmulas dos líquidos despolarizantes son case infinitas.
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UNHA PILA ANTIGA

A historia da Ciencia indica que a primeira pila importante da época moderna foi a inventada por Volta .
Volta presentou o seu novo descubrimento no ano 1801, na Academia das Ciencias de París, ante Bonaparte,
que lle concedeu unha medalla de ouro. Con el iniciábase o desenvolvemento das pilas modernas.
Para comprendermos mellor a historia das pilas indiquemos o seguinte: no ano 1957 o arqueólogo alemán Wilhelm Kóning descubriu nun depósito arqueolóxico de Irak un estraño obxecto que, actualmente, se
atopa no Museo Arqueolóxico de Bagdad. Este artefacto remóntase ó 250-224 a.C., é dicir, á época na que os
partos ocupaban a rexión de Bagdad e ten as dimensións dunha lanterna de peto. Non parece que poida ser
serrón unha pila eléctrica.

barra oo ferro

Esquema
dunha pila antiga

tapón oo brea

cilinbro 3e robre

recipiente
electrólito OOscoñecioo

brea
bisco oo robre

Só lle falta un fío conductor que saia do cilindro de cobre ó exterior pero pode terse desfeito no curso
dos séculos. O obxecto parece totalmente auténtico, a pesar da desconcertante singularidade que constitúe
unha batería de ferro e cobre do século III antes da nosa era. Esta pila foi sometida a proba polo americano
Willard F M. Gray, do General Electric's High Voltage Laboratory, para buscar o tipo de electrólito elixido para
o seu funcionamento. Experimentou con varios ata atopar o sulfato de cobre . Pero Gray cría que o ácido acético ou o ácido cítrico, facilmente dispoñibles naquela época, tamén poderían ter constituído un excelente
electrólito. En calquera caso, unha vez engadido o electrólito, un modelo desta pila construído con total exactitude funcionou perfectamente.
Cabe preguntarse, en primeiro lugar, sobre o uso que os partos puideron facer dunha pila eléctrica: a
electrólise con fins de prateado é o uso que se considera máis probable. Sábese que numerosas xoias antigas
non eran de ouro ou prata macizos, serrón que estaban recubertas de finísimas láminas do metal precioso .
Non hai que esquecer que xa no século III antes da nosa era , os artesáns xoieiros de numerosas civilizacións
antigas alcanzaran unha perfección técnica que sorprendeu moito ós historiadores e arqueólogos.
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A segunda pregunta sería como se puido descubrir esta "electricidade dinámica" no século III antes da
nosa era, ou quizais antes . Non se pode excluír a posibilidade de que se realizase en circunstancias análogas
ós experimentos de Galvani.
O que resulta estraño é que non se atopara outro exemplo deste obxecto. Pode ser que se descompuxesen ou que a simpleza do recipiente non chamara a atención dos arqueólogos .
De todo isto parece deducirse que a pila eléctrica sería creada como consecuencia dun descubrimento
moi anterior ós experimentos de Galvani nos que se inspirou Volta .

As pilas supuxeron unha f ante de enerxía que se empregou e segue empregándose no funciona mento de todo
tipo de aparellos eléctricos.

MARTl
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PILA DE VOLTA

G. FONTAINE /París
Curso 1890-1891

IES ''Fernando Blanco de Lema"/ Cee (A Coruña)
Diámetro : 11 cm / Altura: 5 8 cm
DESCRICIÓN:

Componse dunha serie de discos de cobre e cinc, alternos, separados cada par por un pano mollado en auga
acidulada, e apilados horizontalmente uns sobre outros . Os discos sostéñense por tres columnas illantes de
vidro encastradas nunha base circular de madeira, na parte inferior, e cunha pequena tapa de madeira , na
parte superior.
Os discos extremos , de distinta polaridade, son os polos ou reóforos da pila.
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USO:

Dáselle o nome xenérico de pilas ós xerado-res de electricidade que transforman a enerxía desenvolvida nas
reaccións químicas en corrente eléctrica .
A pila seca de Volta disposta en columna, foi o primeiro aparello deste xénero, inventado por Volta en 1800.
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PILA BUNSEN

E. DUCRETET & Cie a París
1886
Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Diámetro: 16 cm/ Altura : 21,5 cm
C.

DESCRICIÓN:

A pila tipo consta dun vaso cerámico exterior de 20.5 cm de longo e 16 cm de diámetro . No seu interior contén un cilindro de cinc, oco, que está cortado ó seu longo e, no interior, outro cilindro cerámico (posiblemente un vaso poroso de biscoito de porcelana). Este cilindro debería levar, pola súa vez no interior (non se
conservan) , un prisma formado por unha mestura de coque e ulla graxa calcinados nun molde .
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No interior do vaso, por fóra do cilindro de cinc, introdúcese auga acidulada con sulfúrico (10%), ata cerca
dun centímetro do bordo . O cilindro de cinc debe ter o seu reóforo, así como o carbón que tamén o debe ter
(de cobre neste caso). Dentro do vaso de biscoito de porcelana bótase ácido nítrico do comercio, ata a mesma
altura do outro ácido .
USO:

Os "efectos producidos polas pilas clasifícanse xeralmente en catro tipos: físicos , mecánicos, fisiolóxicos e químicos.
A finais de 1886 , con motivo .da chegada a Mondoñedo do novo bispo -José María de Cos- , o profesor de
Física do Seminario foi encargado de prender no balcón central un potente foco de luz eléctrica. Esta foi a primeira vez que esta se puido ver en Mondoñedo .
Utilizou un arco voltaico sistema Foucault e esta batería de pilas Bunsen de 50 elementos. A instalación das
pilas realizárase na biblioteca do Seminario.
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PILA DE GRENET

Segunda metade do século XIX
IES 11 0tero Pedrayo 11 / Ourense
.Diámetro: 13 cm/ Altura: 30 cm
DESCRICIÓN:

Esta pila utiliza un vaso de vidro en forma de balón, con pescozo estreito. No seu interior vértese un único
líquido , unha disolución de dicromato potásico con ácido sulfúrico. O vaso péchase cun tapón de ebonita ,
atravesado polos dous bornes externos que comunican con dúas placas de carbón de retorta que quedan fixas
en posición paralela e que constitúen o electrodo positivo. Entre as placas de carbón disponse unha lámina
de cinc amalgamado, máis curta que as anteriores, que se pode desprazar en altura mediante unha vareta
metálica que sae ó exterior, pola tapa superior, formando o electrodo negativo.
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USO:

Para que a pila funcione débese mergullar a lámina de cinc. Cando o circuíto está pechado formase un sulfato dobre de cromo e potasio con desprendemento de osíxeno que , ó queimar o hidróxeno desprendido , evita
a polarización dos electrodos.
A forza electromotriz da pila varía entre 1,8 e 2 voltios. A resistencia interior é máis feble canto maior é a proporción de ácido sulfúrico .
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PILA DE COBRE/CINC CON PONTE SALINA

Segunda metade do século XIX
IES "Xelmírez I'1 / Santiago
Diámetro vasos: 8 cm/ Altura: 18 cm
DESCRICIÓN:

Pila formada por dous vasos separados; no interior dun deles disponse unha lámina de cobre e no outro unha
lámina de cinc. Entre os dous vasos colócase un tubo de vidro en U que fai as veces de ponte salina.
USO:

Para utilizar a pila de cobre/cinc mergúllase a lámina de cinc nunha disolución acuosa de sulfato de cinc e a
de cobre, no outro vaso, nunha disolución de sulfato de cobre. A ponte salina permite a circulación dos electróns e que a pila non se esgote de inmediato.
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PILA SECA

Hellesens's
Primeiros anos do século XX
Facultade de Física / Universidade de Santiago
Base: 6 x 6 cm / Altura: 15 cm
DESCRICIÓN:

Consta dun recipente de cinc vernizado por fora, que constitúe o electrodo negativo. No centro hai unha barra
de carbón (electrodo positivo) rodeada da mestura despolarizadora, e todo isto envolto nun saco de tea forte
que, pola parte inferior, se apoia nun disco de madeira, cartón ou caucho, co ·obxecto de que o dióxido de
manganeso non experimente o menor contacto co cinc. O líquido excitador ocupa o resto do recipiente (cloruro amónico). Como substancia inmobilizadora úsase o agar-agar. O conxunto vai recuberto cunha tapadeira que pode ser de cinc; pero xeralmente é de materia illante. Antes de poñer a tapadeira bótase serrín e sobre
el parafina fundida.
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USO:

As pilas secas, que con máis propiedade podenan chamarse de líquido inmobilizado (porque realmente non carecen de elementos líquidos), teñen, sobre as simplemente hidroeléctricas, a vantaxe de que son máis doadamente
transportables, resultando , polo tanto , aplicables a teléfonos portátiles, radios, lámpadas de peto. etc.
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PILA DE WOLLASTON

Doazón da Universidade no curso 1862-63
IES 11 Xelmírez I" / Santiago
Base: 96 x 20 cm/ Altura: 57 cm
DESCRICIÓN:

Nesta pila, as placas de cinc e cobre que forman os pares están unidas entre si por unha prolongación que sae
da de cobre e se solda á de cinc. O cinc está cortado en pranchas rectangulares de 4 ou 5 mm de espesor; o cobre
está disposto en follas delgadas da mesma anchura que as placas de cinc e dobradas á metade, de xeito que
cobren as pranchas de cinc polas dúas caras pero sen tocalas (sostidas por anacos de coniza ou madeira).
Cada un dos pares estaban fixos sobre un listón de madeira (falta), podéndose introducir máis ou menos na
auga acidulada que conteñen os bocais de vidro, un para cada par. A auga dos vasos está cargada xeralmente
cun 1116 de ácido sulfúrico e 1120 de ácido nítrico .
Unha grande armazón de madeira sostén os doce elementos da pila, que poden introducirse máis ou menos
nos vasos en tres posicións fixas .
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USO:

Dáse o nome xenérico de pilas ós xeradores de electricidade que transforman a enerxía desenvolvida nas reaccións químicas en enerxía ou corrente eléctrica.
Esta batería de pilas empregábase nas cátedras en experiencias de luz, fusión de metais, prácticas de electrodinámica con bobinas de inducción, etc.
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.. .E FÍXOSE A LUZ

Ánxela Bugallo

A sociedade compostelá que acudiu ó claustro da universidade aquela noite do dous de abril de 1851,
experimentou , técnica e programadamente, un fenómeno que a humanidade coñecía aínda que non soubese
interpretalo , o poder luminoso das descargas eléctricas. Dende o principio dos tempos, observáranse con
temor e asombro os lóstregos que cobren as noites de treboada , esa luz misteriosa que, cando se produce,
fende a escuridade máis intensa.

Benjamin Flanklin
(1706-1790)

A CHISPA ELÉCTRICA

Os primeiros observadores que se ocuparon das chispas eléctricas que xurdían dos corpos electrizados
ó achegar un dedo á súa superficie foron Otto von Guericke, Wall, Dufay e Hauksbee . Franklin viu como se
escapaba o fluído dunha punta metálica en forma de fulgor ou de penacho e determinou a natureza da feble
chispa, asociándoa co raio e o trono e, por fin, Davy, utilizando a corrente dunha pila, demostrou como se
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podía facer xurdir a chispa entre os carbóns unidos a cada un dos seus polos. Nacía así o arco voltaico, amáis
intensa das luces artificiais coñecidas ata aquela.
A chispa xorde sempre que dous carpos cargados de electricidade, de signos contrarios e a elevada tensión, se aproximan o suficiente nun medio non conductor, nun medio que presenta resistencia. As primeiras
experiencias co arco voltaico, realizadas ó aire libre, axiña deron paso ás descargas provocadas en tubos nos
que se fixera o baleiro ou que contiñan gases máis ou menos enrarecidos.
No aparello coñecido como o ovo eléctrico , un globo de vidro con dous extremos diametrais metálicos ,
a nada que se enrareza o aire obtéñense preciosos feixes de luz púrpura, fusiformes , que saen do polo positivo. Actuando sobre un ovo eléctrico no que se introduciu vapor de alcol ou fósforo cun xerador de alto voltaxe, como o carrete de Ruhmkorff, obtense unha impresionante luz vermella estratificada, con bandas transversais brillantes e escuras alternas. Dándolles distintas formas ós recipientes de vidro, introducindo distintos
gases ou impregnando os tubos con substancias fosforescentes , conseguíanse marabillosos efectos que foron
r r ados n todos os gabinetes científicos do XIX e nos salóns da alta sociedade. A luz eléctrica tamén podía
s r un div rtimento.

A LUZ DO ARCO VOLTAICO

s perim ntos comparativos feítos por Fizeau e Foucault, a intensidade de luz do arco era
ve s da luz Drummond -é dicir, a que resulta da incandescencia dunha bóla de cal quenhama oxhídrica-, e só tres veces me11os intensa que a luz do sol. O arco voltaico que Davy
r ra slir r ata os dezaoito centímetros, desenvolvía tamén unha intensa calor capaz de fundir a maioría
d s m tais e dos óxidos metálicos coñecidos.

Ovo eléctrico,
aparello para o estudio
das descargas eléctricas
en medios gaseosos enrarecidos
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Dada a súa grande intensidade luminosa e a facilidade de uso en grandes instalacións, non resulta estraño que un dos primeiros intentos de uso permanente da luz producida polo arco voltaico fora nos faros .
Despois dunha exitosa demostración feita por Frederick Holmes na Trinity House de Londres , na que utilizou un xerador movido por unha máquina a vapor, realizouse un ensaio a grande escala no faro de South
Foreland no ano 1858.
A principal dificultade para o emprego do arco voltaico foi a súa descontinuidade, xa que a distancia
entre os extremos das barras de grafito vai aumentando a causa da súa combustión e, a medida que se embotan as puntas polas pequenas -partículas transportadas, a corrente enfebrece e a intensidade da luz decrece ata
chegar a apagarse o arco. Para conseguir un foco de luz continua débense manteros carbóns a unha distancia constante , polo que foi necesario idear uns aparellos que conseguisen este efecto: os reguladores.
O principio dos reguladores da luz eléctrica foi a mesma corrente, xa que esta era a encargada de ir
achegando os carbóns gastados, de mantelos a unha distancia axeitada. Facendo pasar unha corrente eléctrica polas espiras da bobina dun electroimán, unha armadura de ferro doce ponse en contacto cos seus polos
cando a corrente é de suficiente intensidade, é dicir, mentres as puntas dos carbóns están o suficientemente
próximas para producir un arco luminoso intenso. Un mecanismo motor, formado por un aparello de reloxería que está conectado coa armadura, non funciona nestas condicións permitindo que os carbóns se desgasten lentamente. A medida que aumenta a separación <lestes, medra a resistencia ó paso da corrente e a
intensidade diminúe. Un molle antagonista que mantén a armadura, acaba por prevalecer sobre a atracción
do electroimán cando a corrente se debilita en boa medida, polo que cesa o contacto e o movemento da armadura fai que o aparello de reloxería se poña en marcha e achegue de novo as puntas dos carbóns.

Reguladores eléctricos
de Foucault e de Serrín,
de aplicación no arco voltaico
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A primeira idea sobre os reguladores electromagnéticos para os arcos voltaicos débese a Foucault, pero
axiña se popularizaron outros como os de Duboscq e Serrín, ou , posteriormente, os de Siemens, Fontaine,
Hiram Maxin, Lotín, Gramme e tantos outros. A eles habería que engadirlle o modelo utilizado por Antonio
Casares na experiencia de 185 1 que , aínda que supoñemos moi semellante ós existentes , todo indica que foi
un prototipo propio e orixinal en certa medida. Por desgracia, en ningunha publicación coñecida, nin do propio Casares, se recolle unha descrición do mecanismo empregado.
~ta que non se perfeccionaron as dínamos non houbo unha satisfactoria fonte de electricidade dispoñible para ser utilizada nas lámpadas de arco. Consecuentemente, un gran número de instalacións foron rematadas en Europa ós poucos anos de facer a súa aparición a dínamo de anel de Gramme no ano 1871.
Despois de 1876, e a partir dunha enxeñosa idea do ruso jablochkoff, conseguíronse reguladores económicos e prácticos para as iluminacións eléctricas. A buxía eléctrica distínguese dos demais aparellos de arco
voltaico pola colocación paralela dos dous carbóns , separados por unha substancia illadora en frío pero que
á temperatura do arco se fai sensiblemente conductora, coma o caolín. Esta idea foi perfeccionada por Wilde
e j amfn, quen chegou a alimentar ata 24 focos cun motor de oito cabalos e a máquina de Gramme , formulándose incluso a posibilidade de alumear unha cidade ó conseguir introducir circuítos de dezaseis quilómetros de arame de dous milímetros facendo xirar a máquina a dúas mil voltas .

Lampada Jablochkoff,
oficial ruso que en 1876
propuxo o arco
de carbóns paralelos
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O ARCO VOLTAICO E A LANTERNA DE PROXECCIÓN

O arco voltaico tivo, nas datas centrais do século XIX, numerosos usos , como a soldadura autóxena dos
metais, por exemplo do ferro, e a fabricación industrial de aliaxes, pero, sen dúbida, un dos máis populares
foi a súa aplicación ás lanternas de proxección.
Estas lanternas, tamén chamadas microscopios fotoeléctricos , foran unha invención de Foucault e
Donné, desenvolvida a partir da idea da lanterna máxica de Kircher. Estaban formadas por unha caixa rectangular de latón na que se axustaba un microscopio solar, situando no interior da caixa un arco voltaico que
esparexía unha luz vivísima e iluminaba enerxicamente o microscopio . Para tal efecto , colocábase no interior
do tubo de proxección, unha lente converxente que formaba o foco no intervalo dos dous carbóns do arco .
Formábase así, sobre un gran lenzo branco máis ou menos afastado , ou sobre a propia parede , unha imaxe
moi amplificada dos obxectos pequenos colocados entre dúas láminas de vidro situadas no extremo do tubo
de proxección.
Este aparello de proxección produce unha amplificación que é a razón das distancias entre unha lente
converxente e a imaxe, e entre a lente e o obxecto . Así, se a imaxe dista da lente 10 ou 100 veces máis que o
obxecto , o aumento é de 10 ou 100 veces . As aplicacións didácticas da lanterna eran numerosas e impresionantes , permitindo proxectar diversos fenómenos das ciencias naturais e facilitando así o exame simultáneo
destes por todos os asistentes . Moi común nos Gabinetes Científicos da época , utilizábase para exhibir na clase
fenómenos coma a circulación do sangue na cola dos cabezolos ou na lingua dunha ra , a cristalización dos
sales, ou a visión dos seres microscópicos que existen na auga ou no vinagre .

Lanterna de proxección
con arco voltaico.
A espectacularidade da física
nas aulas e nos salóns

13 7

LUZ ELÉCTRICA E INCANDESCENCIA
'

A producción de luz utilizando o arco voltaico non foi o único medio atopado para obter unha luz eléctrica intensa que puidera ser utilizada na iluminación. Cando no circuíto dunha corrente se interpuña unha
substancia de conductibilidade baixa ou de gran resistencia, como unha barra de carbón ou un fío de arame
de platino ou iridio -pouco conductores- , resultaba unha elevación da temperatura que poñía a substancia en
cuestión en estado incandescente, podéndose aproveitar a luz así producida.
Debemos remontarnos ó ano 1841 para atapar os primeiros ensaios de iluminación eléctrica por incandescencia, realizados polo inglés F de Moylens con arames de platino e lago reiterados por Petrie con platino
iridiado e, xa en 185 7, por Changy empregando delgadas barriñas de carbón de retorta metidas en redomas de
vidro nas que se fixera o baleiro . A principios da última década do século XIX, fundamentalmente a partir da
Exposición da Electricidade , empezaron a popularizarse as lámpadas de Edison, Lane-Fox, Maxín e Swan.

Lámpadas de incandescencia
de Lane-Fox e de Maxim

A lámpada de Edison montaba un filamento en forma de U realizado con fibras de bambú carbonizado , a de Lane-Fox un formado por anacos de grama carbonizadas, o da lámpada Maxim -en forma de M- era
un cartón bristol previamente carbonizado e recuberto por un depósito de partículas tamén carbonizadas de
vapor de gasolina, mentres que a Swan levaba un filamento de algodón que adquiría a consistencia do pergameo meténdoo nun baño de ácido sulfúrico acuoso. A incandescencia provocábase no interior de globos de
cristal nos que se fixera o baleiro con bombas de mercurio.
Chegábase xa ás portas do gran proceso de industrialización que xeneralizaría e popularizaría, antes da
fin do século XIX, a iluminación eléctrica.

GUILLEMl , .: El MLmdo fe ico. Tomo ll. Barcelona , Montaner y Simon, 1893.
DERRY, T. K ;

ILLlAM , T. l. : Historia de la tecnologfa. Desde 1750 a 1900, Vol. 2. Madrid , Siglo XXI, 1990.
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ARCO VOLTAICO

1886
Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Base: 14,5 x 7 cm/ Altura: 14 cm
C.

DESCRICIÓN:

Sobre un soporte de madeira de forma rectangular érgeuse un portante vertical, tamén de madeira, con bornes para o electrodo inferior do arco voltaico. O outro borne comunica cunha vareta vertical sobre a que pode
desprazarse e fixarse, a distintas alturas, outra vareta metálica que, en posición horizontal, soporta o electrodo superior do arco voltaico.
Cada un dos polos da pila comunicaría así cun dos bornes e cada un <lestes , mediante varetas metálicas , con
cadanseu anaco de carbón de coque, ben calcinado e de forma cónica. Os dous carbóns sitúanse, así , na
mesma vertical, máis ou menos próximos segundo se queira.
USO:

Postos os dous carbóns do arco voltaico en contacto, e facendo pasar por eles unha corrente eléctrica, acadan
axiña a incandescencia. Se nese estado se separan un pouco, prodúcese entre eles un arco luminoso sumamente deslumbrador, chamado arco voltaico.
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O arco voltaico permite mostrar os efectos luminosos da corrente eléctrica, e tamén os seus efectos caloríficos.
A lonxitude do arco varía coa forza electromotriz (voltaxe) da corrente: no aire, cunha pila de 600 elementos
dispostos en seis filas paralelas de 100 cada unha, podíase acadar un arco de 7 cm.
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ARCO VOLTAICO

Segunda metade do século XIX
IES "Sánchez Cantón''/ Pontevedra
Base: 22 x 12 cm/ Altura: 40 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base de madeira de forma rectangular ergeuse un soporte vertical que mantén o carbón inferior e
un pé metálico vertical cun traveseiro que sostén o carbón superior. Os dous carbóns sitúanse así na mesma
vertical, máis ou menos próximos segundo se queira, xa que o superior ten un parafuso que permite o seu
desprazamento.
Sobre a base sitúanse os dous bornes que comunicarían os polos da pila con cadanseu anaco de carbón de
coque, ben calcinado e de forma cónica.
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USO:

O arco voltaico permite mostrar os efectos-luminosos da corrente eléctrica, e tamén os seus efectos caloríficos.
Pastos os dous carbóns en contacto pasa por eles a corrente eléctrica , que os pon axiña incandescentes; se
nese estado se separan un pouco , prodúcese de un cara ó outro un arco luminoso sumamente cegador, chamado arco voltaico.
Davy, no ano 1801 , fixo en Londres, por primeira vez, o experimento da xeración de luz eléctrica , utilizando
unha pila de artesa de 2000 pares e un ovo eléctrico (no baleiro ardía máis lentamente o carbón vexetal).
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LÁMPADA DE ARCO CON MECANISMO DE REGULACIÓN DE GAIFFE E PANTALLA REFLECTORA

Segunda metade do século XIX
IES 11 Otero Pedrayo 11 / Ourense
Diámetro pantalla: 28 cm / Altura: 50 cm
DESCRICIÓN:

O mecanismo de regulación dos arcos voltaicos permite achegar os carbóns a medida que estes se van gastando . No modelo de Gaiffe, este efecto lógrase mediante a acción contraposta dun resorte - que por medio
dunhas engrenaxes tende a achegar os carbóns-, e un electroimán, que tende a arredalos se a corrente é moi
intensa.
O arco ten unha carcasa externa metálica e, sobre a súa base, os dous bornes para a conexión eléctrica. Este
modelo dispón dunha pantalla parabólica para favorecer a concentración da luz da lanterna.
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USO:

Con esta lámpada de arco realizouse, na noite do 11 de setembro de 1887, un ensaio falido de iluminación
coa luz eléctrica. Máis de 4000 persoas, segundo as crónicas da época, asistiron ó ensaio realizado dende as
ventás do Instituto . Ourense tivo que agardar ata 1895 para contar con iluminación eléctrica nas súas principais rúas.
A lámpada de arco baséase en que cando , nun circuíto eléctrico , se intercalan <lúas barras de carbón cunha
pequena separación, prodúcese nelas -especialmente na positiva- unha viva incandescencia e formase unha
hama continua que toma forma de arco.
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BATERÍA BUNSEN DE 40 ELEMENTOS

E. DUCRETET & Cíe a París
C.

1886

Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Diámetro: 16 cm/ Altura: 21,5 cm
DESCRICIÓN:

Cada elemento consta dun vaso cerámico exterior de 20.5 cm de longo e 16 cm de diámetro. No seu interior
contén un cilindro de cinc, oco, que está cortado ó longo e, no interior, outro cilindro cerámico (posiblemente
un vaso poroso de biscoito de porcelana). Este cilindro leva, pola súa vez no interior, un prisma formado por
unha mestura de coque e ulla graxa calcinados nun molde.
No interior do vaso, por fóra do cilindro de cinc, introdúcese auga acidulada con sulfúrico (10%) , ata cerca
dun centímetro do bordo. O cilindro de cinc debe ter o seu reóforo, así como o carbón que tamén o debe ter
(de cobre neste caso). Dentro do vaso de biscoito de porcelana bátase ácido nítrico do comercio , ata a mesma
altura do ou tro ácido .
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USO:

Esta batería é enteiramente similar á utilizada por Antonio Casares no seu ensaio da luz eléctrica, realizado no
claustro da Universidade de Santiago o 2 de abril de 1851.
A finais de 1886, con motivo da chegada a Monforte do novo bispo -José María de Cos-, o profesor de Física
e Química do Seminario foi o encargado de prender no balcón central un potente foco de luz eléctrica por
primeira vez en Monforte.
Utilizou un arco voltaico sistema Foucault e esta batería de pilas Bunsen de 40 elementos. A instalación das
pilas realizouse na biblioteca.
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LÁMPADA DE ARCO VOLTAICO CON REGULADOR DE SERRIN

Curso 1890-1891
IES 11 Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Base: 18 x 12 cm/ Altura: 70 cm
DESCRICIÓN:

Esta lámpada de arco monta un regulador no que o achegamento dos carbóns prodúcese mediante un mecanismo de reloxería que funciona polo propio peso dos carbóns e dos brazos que os sosteñen. Na base da lámpada, un electroimán detén o movemento cando a corrente é intensa.
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USO:

A lámpada de arco baséase en que cando nun circuíto eléctrico se intercalan <lúas barras de carbón cunha
pequena separación, prodúcese neles -especialmente no positivo- unha viva incandescencia e formase unha
chama continua que toma forma de arco.
A lámpada de arco utilizábase en moitas experiencias de cátedra como fonte de luz, polo que xeralmente
axuntaban un reflector. As lámpadas con regulador, coma esta, empregábanse nos aparellos que requirían
unha fonte de luz estable e permanente, coma na lanterna máxica .
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LÁMPADA DE ARCO VOLTAICO CON REGULADOR DE FOUCAULT

E. DUCRETET & Cíe. (rue Claude Bernard 75. París)
c. 1886
Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Diámetro: 14 cm/ Altura: 48 cm
DESCRICIÓN:

Nesta lámpada de arco o carbón positivo vai sostido nunha cremalleira metálica que recibe un movemento
uniforme dun aparello de reloxería animado por un resorte motor. Na base da lámpada un electroimán detén
o movemento de reloxería mentres a corrente é bastante intensa .
A lámpada de arco baséase en que cando nun circuíto eléctrico se intercalan dúas barras de carbón cunha
pequena separación, prodúcese nelas -especialmente na positiva- unha viva incandescencia e formase unha
chama continua que toma forma de arco.
Unha chave coa indicación "Marche-Arret" permite poñer en marcha o mecanismo .
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USO:

A lámpada de arco tivo numerosas aplicacións científicas, industriais e militares a finais do século XIX.
Ademais de utilizarse na iluminación pública, nos establecementos públicos e nas casas particulares, usouse
moito nos faros, nas funcións teatrais, nas construccións submarinas e nas minas .
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Sala 5.

•

E FÍXOSE A LUZ

LANTERNA DE PROXECCIÓN CON LÁMPADA DE ARCO VOLTAICO CON REGULADOR DE DUBOSCQ

A. MOLTENI /París
Segunda metade do século XIX
IES 11 Sánchez Cantón 11 / Pontevedra
Corpo: 52 x 35 cm/ Altura: 90 cm
DESCRICIÓN:

Este instrumento está formado por unha preciosa caixa externa, metálica, sustentada sobre catro columnas
que se apoian nunha base de madeira. A caixa ten unha cheminea na parte superior, para darlle saída ós productos da combustión. O sistema óptico que monta a caixa está formado por un espello parabólico metálico
que concentra a luz sobre un tubo porta-lentes, no cal se axustan lentes dun tipo ou doutro , segundo se queira un feixe de raios paralelos, converxentes, diverxentes, ou ben o microscopio solar.
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A lanterna dispón dou tro sistema de lentes (cono de proxección) individual, e doutro dobre, con dous sistemas ópticos montados sobre unha mesma b ase desprazable <liante do oco proxector.
No interior da lanterna introdúcese o regulador de Duboscq, lámpada de arco na que o carbón positivo vai
sostido nunha cremalleira metálica que recibe un movemento uniforme dun aparello de reloxería animado
por un resorte motor. Na base da lámpada un electroimán detén o movemento de reloxería mentres a corrente é bastante intensa.
USO:

A lanterna de proxección produce unha amplificación luminosa que é a razón das distancias entre unha lente
converxente e a imaxe e entre a lente e o obxecto . Así, se a imaxe dista da lente 10 ou 100 veces máis que o
obxecto, o aumento é de 10 ou 100 veces.
A lanterna permitía proxectar diversos fenómenos das ciencias naturais sobre grandes lenzos brancas , facilitando o exame simultáneo <lestes por todos os asistentes.
Un dos usos máis correntes da lanterna era a súa utilización co microscopio solar. Este permitía exhibir, na
clase, fenómenos coma a circulación do sangue na cola dos cabezolos ou na lingua dunha ra, a cristalización
dos sales, a visión dos seres microscópicos que existen na auga ou no vinagre, .. .
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Sala 5.

•

E FÍXOSE A LUZ

MÁQUINA ELÉCTRICA DE RAMSDEN

G. FONTAINE

París

Curso 1890-1891
IES "Fernando Blanco de Lema'' / Cee (A Coruña)
Base: 140 x 90 cm / Altura: 155 cm
DESCRICIÓN:

Máquina formada por un disco de vidro de 80 cm de diámetro, que xira entre dous pares de almofadiñas de
crina. Un portante vertical fixa o eixo do disco e a manivela para movelo .
O disco e o portante van montados sobre unha gran mesa de madeira, na que encaixan catro columnas illantes de vidro que soportan dous conductores eléctricos -grandes tubos cilíndricos de latón- colocados paralelamente ó eixo de xiro do disco. Os conductores rematan en cadanseu peite curvo, con formas que se adaptan á do disco para recoller a electricidade xerada na fricción.
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USO:

As máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade mediante un traballo mecánico .
Nas de friccionamento , a electricidade obtense por fricción dun corpo mal conductor; neste caso , un disco de
vidro que xira, mediante un manubrio , entre almofadas de coiro recheas de crina.
A fricción produce, sobre as almofadas, carga negativa que marcha ó chan mediante unha cadea pendente dos
montan tes . Sobre o disco prodúcese a carga positiva que, ó pasar fronte ás puntas dos peites , atrae as cargas
negativas e repele as positivas. A electricidade negativa acumulada nas puntas dos peites invade, por último,
o disco e neutraliza a súa carga , quedando cargados positivamente os grandes conductores metálicos .
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Sala 5.

•

E FÍXOSE A LUZ

MÁQUINA ELÉCTRICA DE INFLUENCIA DE WIMSHURST

Curso 1903-04
IES 11 Xelmírez 111 /Santiago
Base: 78 x 45 cm/ Altura: 75 cm
DESCRICIÓN:

A máquina de Wimshurst está formada por dous discos de ebonita, coma neste caso, ou de vidro. Os primeiros teñen o inconveniente de que se deforman.
Os discos van montados sobre un mesmo eixe e xiran en sentidos contrarios. Levan pegados sobre o seu contorno un número par de sectores metálicos. ó xirar pasan entre dous arcos metálicos provistos de puntas e
que comunican con condensadores.
En fronte das caras externas dos discos, dispóñense dúas varetas metálicas con pinceis de arame nos extremos que fregan os sectores metálicos dos discos.
Esta máquina gárdase no interior dunha vitrina de vidro e madeira.
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USO:

As máquinas eléctricas son instrumentos destinados a producir electricidade, a alto potencial, mediante un
traballo mecánico.
A máquina de Wimshurst é das chamadas de influencia electrostática de malos conductores móbiles, que
cambian de lugar diante de bos conductores fixos. Os discos xiran en sentidos contrarios ó mover a manivela , de xeito que os sectores metálicos, que cobren un dos discos de vidro , electrizan por influencia os sectores do ou tro disco.
A electricidade producida é recollida polos peites que abrazan os discos , en contacto con cadansúa botella de
Leyden.
Con estas máquinas conseguíanse potenciais próximos ós 80.000 voltios e chispas de ata 10 cm de lonxitude.
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O XURDIMENTO
DO ELECTROMAGNETISMO

Andrés Díaz Pazos

Alá polos anos 20 do século XIX, o home fixera xa importantes descubrimentos no eido da electricidade. Estaba clara a existencia de materiais que adquirían carga positiva ou negativa ó seren fregados e tamén
se coñecía e comprendía a existencia das correntes eléctricas. Ademais, co descubrimento da pila voltaica ,
estas correntes podían ser utilizadas de forma controlada , traspasándose a fronteira do uso da electricidade
estática, de poucas ou nulas aplicacións tecnolóxicas, como se explicou con anterioridade , cara ó da electricidade dinámica. Sen embargo un certo pesimismo reinaba na comunidade científica, pois moi pronto se
comezaron a ver as evidentes limitacións das pilas. Era evidente que, por exemplo, a iluminación eléctrica non
podía depender como fonte de alimentación dun conxunto enorme de pilas: estas necesitaban ser reenchidas
de ácido periodicamente, ademais de cambiar os seus electrodos de cobre e zinc, metais que se consumían
durante o seu funcionamento. O sistema era pouco práctico e caro. Necesitábase unha fonte continua de electricidade, máis barata e de manexo e mantemento máis sinxelo cás pilas.
A resposta á encrucillada aparecida nestes anos xurdiu, de novo na historia da electricidade, da mestura entre investigación básica e aplicada. O percorrido que levaría dende algo tan práctico como é a dínamo
eléctrica (o elemento que xera hoxe en día a electricidade en calquera tipo de central eléctrica) ata algo tan
profundo na Historia do Pensamento Humano como é a primeira unificáción de forzas (a eléctrica e a magnética, realizada por Maxwell en 1873) , iniciouse cun modesto experimento no 1820. Este experimento fixo
que a comunidade científica empezara a pensar que a electricidade, que os gregos descubriran no ámbar, e o
magnetismo, que permitira ós chineses guiarse no medio da nébóa, non eran cousas tan diferentes e afastadas entre si.

UN EXPERIMENTO QUE CAMBIOU O MUNDO: A EXPERIENCIA DE OERSTED EN 1820

Hans Christian Oersted, profesor de Filosofía Natural (Física, no 11 argot 11 dos séculos XVIII e XIX) e fundador do Instituto Tecnolóxico de Copenhague, realizou un dos experimentos cruciais na Historia da Ciencia.
Din que mentres falaba a un grupo escollido de alumnos, ocorréuselle a idea de achegar unha agulla magnética, coma a dun compás, a un fío polo que estaba a circular a electricidade ó encontrarse conectado a unha pila.
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Ocorreu entón que a agulla se desviou da súa posición de repouso (sinalando o polo norte da Terra) para formar un ángulo de 90º respecto ó fío polo que circulaba a corrente eléctrica. Quedaba así demostrado, mediante este simple experimento que hoxe podemos repetir nas nasas casas, que magnetismo e electricidade tiñan
algunha relación, por aquel entón aínda non totalmente clara. O fío polo que circulaba a corrente xeraba ó seu
redor unha forza magnética (un campo magnético na terminoloxía moderna) que afectaba á agulla magnética
que se vía sumido nel, do mesmo modo que lle afectaría un imán. A publicación de Oersted fíxose aínda en
latín, baixo o título de 11 Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam 11 , nos Annais of
Phiiosophy ingleses, e tivo un efecto explosivo na comunidade científica. No ámbito máis terreal, o descubrimen to foi rapidamente recoñecido palas diferentes sociedades científicas europeas, que fixeron a Oersted
receptor das súas condecoracións e premios máis prezados.

No experimento de Oersted,
unha agulla magnética é xirada
ó paso da corrente polo cable

+

O experimento de Oersted foi repetido por outros científicos. Entre eles encontrábase Humphry Davy,
quen coa súa potente pila da Royal Society observou que unhas limaduras de ferro se pegaban con forza ó fío
cando por el pasaba a corrente eléctrica, confirmando que este era un imán, máis potente canta máis corrente o percorrese. Outro dos lectores do experimento foi André Marié Ampere (1775-1836).
Os tempos cambiaran moito dende os primeiros experimentos eléctricos de Gilbert a comezos do século XVII . Agora existía unha poderosa ferramenta matemática coa que tratar de explicar os novas resultados
dos laboratorios e Ampere, quen ós 13 anos xa estaba familiarizado coa obra dos matemáticos máis importantes da época (coma Bernoulli, Euler ou Lagrange) , comezou a publicación, nas memorias da Academia das
Ciencias de París, dunha serie de principios e leis , expresados de forma matemática, que conformaban no seu
conxunto unha teoría electrodinámica que explicaba o experimento de Oersted e os seus propios. As leis de
Ampere predín a dirección e intensidade das forzas de atracción/repulsión entre dous fíos polos que pasa unha
corrente ou entre un fío e un imán . Ampere comprendeu perfectamente que un fío polo que pasa unha
corrente era equivalente a un imán e ademais prediciu que se o fío era enrolado, como nun carrete, entón o
dito fío era coma unha barriña imantada, cos seus correspondentes polos norte e sur magnéticos, determinados segundo a dirección da corrente, senda máis potente o imán cantas máis voltas de fío tivese o carrete. Este
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dispositivo é coñecido polo nome de solenoide. Ampere explicou logo o magnetismo a partir da electricidade, co seu modelo de imán molecular: deduciu que o magnetismo que nós observamos en materiais como a
magnetita era debido a correntes eléctricas, que el chamou moleculares, microscópicas, que por algunhas
razóns traballaban de xeito cooperativo, reforzándose, para ciaren lugar ó imán.
Tralos avances de Oersted e Ampere, e no medio dunha sociedade científica na que os coñecementos
se transmitían cada vez con máis celeridade, moitos investigadores recolleron as súas ideas e realizaron novos
achados. Por unha banda , Johann Schweigger (1779-1857) produce en 1821 o seu 11 multiplicador'', que en
realidade é o primeiro galvanómetro, é dicir, un aparello capaz de medir con precisión a intensidade da
corrente eléctrica que pasa por un fío. Schweigger baseábase no experimento de Oersted, medindo a corrente pola deflección que producía nunha agulla imantada. Para aumentar a sensibilidade, enrolaba moitas voltas de fío ó redor dun carrete, xa que deste xeito, como predecira Ampere, o efecto amplificábase. Máis tarde
Leopoldo Nobili (1784-1835) construiría un galvanómetro moi perfeccionado, tremendamente sensible, que
corrixía os efectos do magnetismo terrestre nas medidas e que estaba baseado no multiplicador de Schweigger.
A importancia dun galvanómetro transcende a súa capacidade de detectar correntes febles: inauguraba a
medida cuantitativa no campo da electricidade dinámica .

Galvanómetro
de Nobili

Outro producto dos traballos de Ampere e Oersted foi o electroimán. A súa descuberta debémoslla ó
inglés William Sturgeon (1783-1850), quen en 1831 e recollendo a observación do francés Arago de que unha
corrente inducía propiedades magnéticas nun anaco de ferro doce, tivo a idea de enrolar completamente unha
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barra do dita material cun fío conductor, obtendo así o efecto magnético do solenoide de Ampere pero enormemente amplificado. O electroimán así 'construído era moito máis potente que os imáns naturais; hoxe sabemos que o solenoide excita no ferro doce unha imantación que se acumula á <leste, aumentando a forza magnética total. Os electroimáns foron perfeccionados rapidamente e xa en 1828 joseph Henry produce electroimáns
con moitas voltas de fío, gracias ó illamento <leste con seda, que son capaces de levantar ata 900 quilogramos.

Aparello para comprobar
a forza atractiva dun electroimán
formado por dúas bobinas
nunha ferradura de ferro doce

FARADAY E A INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: CARA Á PRIMEIRA MÁQUINA XERADORA DE ELECTRICIDADE.

Se Oersted descubriu que unha corrente eléctrica influía nunha agulla imantada e por tanto tiña propiedades magnéticas, Michael Faraday (1791-1867) fixo o descubrimento contrario, competindo en transcendencia co de Oersted: que un imán permanente ou calquera carpo imantado, baixo determinadas condicións, era capaz de excitar unha corrente eléctrica nun fío conductor. No capítulo introductorio describimos
con certo detalle as contribución de Faraday no campo da Ciencia; irnos ver agora un pouco máis polo miúdo
en qué consiste a inducción electromagnética que el descubriu e cómo a súa aplicación deu lugar ó desenvolvemento da dinamo eléctrica (aínda que non sexa este o único aparello baseado nos seus resultados) .
Faraday, o fillo dun modesto ferreiro de Londres, aprendeu a ler relativamente tarde, empregándose en
1804 no taller dun encademador. Alí colleu o costume de ler libros sobre Ciencia, en especial sobre a electricidad , ntón en plena efervescencia. Un dos clientes do encademador, un tal Mr. Dance, decatouse da sede
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de coñecemento do novo encadernador, e sabendo que Davy ía dar unha serie de catro conferencias na Royal
Institution, conseguiu unhas entradas para Faraday Alí acudiu o novo Faraday, sen perder detalle, tomando
unhas completas notas das conferencias que pasou lago a limpo, encadernou coas súas propias mans e, tras
poñerlle unha portada, dedicou e enviou a Davy Supoñemos que Davy quedou moi impresionado xa que
pouco despois, como se recolle nunhas actas da Royal Institution de 1813, recomendou a Faraday para cubrir
a praza de axudante de laboratorio, daquela vacante. A fructífera asociación de Faraday coa institución duraría 50 anos, producindo unha cantidade impresionante de ciencia.
O fenómeno da inducción electromagnética consiste na inducción dunha corrente eléctrica a partir
dunha fonte magnética. A condición fundamental para que a corrente se produza, por un fío por exemplo , é
que a fonte xeradora do magnetismo non estea quieta, serrón que se estea movendo, por suposto palas proximidades do fío conductor. Para seguir co naso progreso é interesante comezar a falar en termos de campo
magnético . Faraday ideou o concepto de campo magnético e elécfrico, como xa se comentou noutro capítulo, para explicar os seus achados. O campo vén a ser unha entidade que rodea ó material electrizado ou a un
imantado , e que é responsable da súa acción a distancia sobre outros carpos. Así, e na terminoloxía dos campos, a inducción electromagnética produciríase ó variar a intensidade do campo magnético no que se atopa
sumido o conductor, achegando ou afastando, por exemplo un imán permanente. A forma en que Faraday
estudiou este efecto foi introducindo ou sacando un imán do interior dun solenoide. O importante no eido
aplicado era que as bases para xerar electricidade a partir do movemento (dun imán permanente) estaban postas, só era necesario idear un sistema que permitise producir corrente eléctrica de forma continua ... e non
houbo que esperar moito tempo.

Inducción electromagnética:
ó meter ou sacar o imán (A)
no electroimán (8),
unha corrente é detectada
polo galvanómetro (G)
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OS PRODUCTOS DO ELECTROMAGNETISMO: A MÁQUINA MAGNETO-ELÉCTRICA. A MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA

Se Faraday publicou os seus resultados o 24 de novembro de 1831 , o 3 de setembro de 1832 Hypolite
Pixii presentaba perante a Academie des Sciences de Paris a primeira máquina ou motor magneto eléctrico , ou
simplemente magneto . A verdade é que parece que o achado de Faraday, producto dunha mente sen dúbida
privilexiada nun medio non menos estimulante, era o que estaban esperando moitos outros científicos e constructores de máquinas para poñer a traballar o seu propio enxeño . A máquina de Pixii funcionaba do seguinte
modo: un imán en ferradura era pasto a xirar diante dunha parella de electroimáns interconectados entre si por
un único fío . Xa que os imáns permanentes pasan alternativa e simultaneamente diante dos dous electroimáns,
aumentan e diminúen o campo magnético que estes senten : a condición, pala lei de inducción de Faraday, para
xerar no fío dos electroimáns correntes eléctricas. Na súa primeira versión a corrente era alterna, é dicir, circulaba alternativamente nun sentido ou noutro polo fío . Trala suxestión de Ampere de introducir un elemento
ñ ido orno conmutador, Pixii construíu unha segunda máquina na que a corrente obtida era continua, é
di ir, ir ulaba , aínda que con ondulacións de intensidade, sempre no mesmo sentido, polo fío.

O primeiro xerador
magneto eléctrico
da historia:
a máquina de Pixii (1832)

Agora "só" quedaba perfeccionar o invento de Pixii. En primeiro lugar había que aumentar a potencia. A
1 i de Inducción de Faraday tamén di que canto máis forte sexa o campo magnético (é dicir, canto máis potente
s xa o imán) máis grande será o efecto inductivo xerado (é dicir, maior será a corrente que se xere no conductor).
Por tanto o primeiro paso obvio era aumentar a forza do imán permanente, xa fara aumentando o seu tamaño ou
so iando varios deles. Isa foi o que fuco Saxton en 1833 e Edward Clarke, constructor de instrumentos londiniens , n 1835. a que os imáns por eles usados eran demasiado grandes, decidiron que en vez de facer xirar
st s fr nt das bobinas dos electroimáns era mellar facer xirar estas, e que os imáns permanecesen fixos.
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O modelo de Pixii é
mellorado:
a máquina de Clarke

O seguinte grande impulso ás máquinas veu ó redor de 1851 cando os problemas técnicos que presentaba a iluminación cun arco voltaico foron resaltos. Comezouse entón a ver o sistema do arco voltaico
coma unha boa solución, pola súa potencia, para montar nos faros, pero para isto era necesaria unha máquina potente e operativa. Tras unha serie de mellaras, a máquina que cumpriu o tal propósito foi a de Holmes,
unha máquina de aparencia impresionante, con 60 imáns permanentes en forma de ferradura, un total de 80
bobinas (electroimáns) e un peso de 5,25 toneladas. Esta máquina, que xiraba gracias a unha máquina de
vapor que se axustaba por medio dunha correa, deu luz ó primeiro faro eléctrico (cun arco voltaico con regulador de Serrín) do mundo, o 8 de decembro de 1858 en South Foreland (Inglaterra) .

A máquina de Holmes,
usada para alimentar
un arco voltaico
(non se ve a máquina de vapor
que fai xirar a de Holmes)
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Post~riores

mellaras dos deseños de Clarke, nos que se baseaba a máquina de Holmes, tentaban mellorar o rendemento , daquela aínda moi baixo. Os avances máis importantes producíronse no deseño do inducido, é dicir, do conxunto formado polo núcleo de ferro e o fío enrolado ó redor del onde o imán induce a
corrente. As principais mellaras viñeron por parte de Siemens e Clarke, que inventaron o chamado Carrete
de Siemens e o Anel de Clarke. Estes son uns inducidos moi compactos, que se poden colocar entre os polos
do imán , máis preto del e aproveitando mellar, por así dicilo, a súa forza.
a) A máquina dinamoeléctrica
A mellara definitiva viría na substitución dos imáns permanentes , que teñen unha limitación do campo
magnético que xeran, por electroimáns, máis potentes que os propios imáns . A máquina así construída denomínase máquina dinamoeléctrica. Aínda que esta posibilidade xa fora contemplada , e mesmo o inglés Wilde
construíra unha dínamo , esta sempre necesitaba un pequeno magneto para iniciar a corrente no electroimán
inductor, que substituía os imáns . A realización práctica da dínamo autoexcitada, sen necesidade de ningún
imán permanente, levouna adiante o inventor e científico alemán William Siemens (o fundador da compañía
que hoxe coñecemos) , que comunicou perante a Royal Society en 1867 o seu descubrimento. Dado que o
electroimán é máis potente ca un imán permanente, estas -máquinas desenvolvéronse rapidamente, con deseños cada vez máis mellorados e prácticos ata facer factible o uso xeneralizado da enerxía eléctrica, tal e como
o coñecemos hoxe en día .

Cara a dínamo autoexcitada:
a dínamo de Wilde,
co seu pequeno
magneto iniciador enriba

A primeira dínamo
autoexcitada
(sen imán permanente)
por Siemens (1867)
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b) Os motores eléctricos
Se a electricidade se ía xeneralizar, un elemento práctico de primeira orde era o motor eléctrico. O motor
eléctrico transforma a enerxía eléctrica en enerxía mecánica. É, basicamente, un magneto operando ó revés.
Pode parecer absurdo transformar a enerxía mecánica en eléctrica (mediante o magneto ou a dínamo) para logo
volver cara a atrás (co motor), pero pensemos que se non o fixesemos, en cada fábrica, mesmo nas nosas casas,
necesitaríamos algún método para producir enerxía mecánica, por exemplo un motor de vapor ou máis modernamente un motor de gasolina. ¿Non é máis fácil enchufar un motor eléctrico nunha toma de corrente, apertar o interruptor e poñelo a xirar? A transformación da enerxía mecánica en eléctrica prodúcese nas centrais
eléctricas (htdráulicas, térmicas ... ), para ser logo transmitida de forma relativamente simple polos fíos do tendido da electricidade, ata chegar ás casas e ás fábricas e usala do xeito que nos interese. No medio de todo este
proceso tan prosaico, as Leis de Faraday da inducción electromagnética traballan no noso proveito .
Sen entrarmos en detalles da historia do motor eléctrico, salientamos non obstante que o primeiro foi
construído, pouco despois dos descubrimentos de Faraday, polo italiano Del Negro, en 1831. O movemento
rotatorio en todos os motores obtense de xeito similar, mediante a atracción, de xeito alterno , duns imáns ou
dunhas pezas de ferro doce por medio duns electroimáns polos que se permite ou pecha o paso da corrente
para obter o efecto desexado . Naturalmente isto non se fai manualmente, senón por medio dun elemento,
denominado conmutador, que é moi similar na súa concepción ó conmutador que Pixii montara no seu primeiro magneto. Hoxe en día practicamente todos os electrodomésticos teñen no seu interior un motor lé trico, descendente directo do primeiro motor de Del Negro.
A modo de resumo, podemos dicir que os experimentos e estudios teóricos de Oersted, Ampere e
Faraday, por citar os máis salientables, deron pé a un desenvolvemento sen precedentes da ciencia e da tecnoloxía eléctrica a partir dos anos 40 do século XIX. Estes estudios, que moitas veces tiñan por parte dos seus
autores un interese máis teórico que práctico, produciron unha chea de aparellos eléctricos, os cales chegaron ata os nosos días, coas súas correspondentes melloras, pero aínda baseados nos mesmos principios que
os xeraron e, ás veces, incluso cun aspecto que non difire moito dos seus predecesores.
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COMPÁS DE DECLINACIÓN OU COMPÁS-MARIÑO

Francisco Mrnz. Maestro instrumentario por SM en el Ars. de la Carraca
1786
IES 11 0tero Pedrayo 11 / Ourense
Diámetro: 28 cm/ Altura: 50 cm
DESCRICIÓN:

Instrumento de orientación que consiste nunha caixa cilíndrica de cobre que contén unha agulla magnética
que ten a propiedade de orientarse na dirección N - S. Debaixo da agulla, sobre un disco de papel, está trazada unha rosa dos ventos ou estrela de 32 radios, que marcan os oito rumbos principais dos ventas, os semirrumbos e os cuartos.
Oscila libremente sobre un portante metálico que vai fixo sobre un pé torneado de madeira, con asento circular. Arredor do compás , gravada sobre o metal da caixa, lese a identificación do fabricante e a data na que
foi construído.
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USO:

Compás de declinación (tamén chamado compás de variación ou compás mariño) que ten por obxecto dirixir a derrota dos buques.
Os compases ían colocados na popa dos buques, nunha caixa chamada bitácora. Para dirixir o buque co compás investígase primeiro sobre unha carta mariña o rumbo que este debe seguir para chegar a destino ; entón,
fixa a vista no compás, o temoneiro fai xirar a cana do temón ata que o rumbo determinado , sinalado sobre
a rosa, coincida coa "liña da fe 11 (raia marcada na parede interior da caixa metálica e dirixida no sentido da
quilla do buque).
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APARATO PARA REPRODUCIR A EXPERIENCIA DE CERSTED

Segunda metade do século XIX
IES 11 Xelmírez 111 /Santiago
Base: 78 x 45 cm/ Altura: 75 cm
DESCRICIÓN:

Base de madeira rectangular na que asenta un pivote metálico sobre o que xira unha agulla imantada . Un conductor de fío de cobre groso esténdese horizontalmente sobre a vertical da agulla, conectado a dous bornes.
USO:

Este aparello empregábase para comprobar o efecto dunha corrente eléctrica sobre unha agulla imantada: a
agulla, cando circula a corrente, tende a adoptar unha dirección perpendicular a ela, máis definida canto máis
intensa é a corrente.
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CARRETE MULTIPLICADOR DE SCHWEIGGER

Mercado no curso 1878-1879
IES "Xelmírez l" /Santiago
Base: 17 x 9 cm/ Altura: 10 cm
DESCRICIÓN:

Carrete de fio de cobre, de dous centímetros de ancho, envolvido sobre un marco de madeira.
O carrete vai montado sobre base de madeira de forma rectangular. Presenta bornes sobre a base.
USO:

O efecto <leste carrete é o de multiplicar a corrente, pero non acentuando a intensidade da fonte , serrón anovando a acción daquela moitas veces sobre a agulla. Utilizado para medir, de xeito cualitativo, a intensidade
e a dirección das correntes.
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GALVANÓMETRO VERTICAL DE CUADRANTE

Segunda metade do século XIX
Facultade de Física / Universidade de Santiago
Dimensións: 39 x 20 cm/ Altura: 52 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base trepia de metal vai montada verticalmente unha bobina, no interior da que oscila unha coitela de aceiro que sostén unha agulla en equilibrio vertical. Esta sinala a medida <liante dunha escala co cero
en posición central e o valor 40 nos extremos, con divisións cada unidade.
USO:

Os galvanómetros son instrumentos que miden a corrente que circula por un conductor, comprobando a desviación que esta produce sobre unha agulla imantada. Este galvanómetro está especialmente indicado para as
experiencias de inducción e termoelectricidade.
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Os galvanómetros deste tipo paséanse en que a corrente tende a que a agulla se poña en cruz co conductor,
modificando o efecto sobre a agulla do campo magnético terrestre . Canto máis feble é a corrente , menor desviación calle a agulla . Por outra banda, se unha corrente feble se multiplica ou repite no mesmo sentido ,
aumenta a intensidade da súa acción sobre a agulla .
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GALVANÓMETRO DE NOBILI

DELEUIL a París
Doazón da Universidade de Santiago no curso 1862-1863
IES "Xelmírez I" /Santiago
Diámetro da base: 16 cm/ Altura : 39 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base circular nivelable, asenta un portante do que pende unha dobre agulla magnética. A inferior
atópase no interior dun carrete de fío de cobre que ten os extremos conectados a dous bornes externos. Un
fanal de vidro en forma de campá protexe as agullas das axitacións do aire.
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USO:

Os galvanómetros son instrumentos que miden a electricidade que circula por un conductor, comprobando
a desviación que produce sobre unha agulla imantada.
O de Nobili leva o conductor formando un carrete, enteiramente similar ó de Schweigger, e no centro del está
a agulla imantada inferior, conseguindo un efecto multiplicador por cada espira. A agulla superiOr, tamén
imantada, ademais de indicar a medida no círculo graduado , corrixe o efecto do magnetismo terrestre, espúreo, que se produce na inferior.
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MODELO DE IMÁN MOLECULAR, PARA A DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL DA HIPÓTESE DE AMPERE

MAX KOHL A. G., Werkstatten für Prazisionsmechanik / CHEMNITZ i. Sa.
Custo segundo Catálogo de fábrica : 45 francos
Mercado no curso 1909-191 O
IES "Xelmírez l" /Santiago
Base: 35 x 14 cm/ Altura: 13 cm
DESCRICIÓN:

Este aparello está formado por sete agullas imantadas que xiran arredor dun eixo _horizontal sobre discos vermellos e brancas, visibles a distancia. Arredor destes, en sentido transversal, envólvese unha espira de cobre
de 24 voltas, que se despraza con relación ós discos sobre unha base móbil de madeira, e que ten os seus
extremos conectados a dous bornes.
O aparello está montado sobre unha base de madeira.
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USO:

Este modelo de imán molecular, idea orixinal de Von Beetz, utilizábase para demostrar experimentalmente a
hipótese de Ampere.
Patindo das experiencias de CErsted e Aragó sobre a imantación do ferro por medio dunha corrente eléctrica,
Ampere pensou que podería acadarse unha imantación moi enérxica repetindo sobre as agullas a acción da
corrente. Dispuxo así a agulla ou agullas envolvendo en hélice o fío conductor da corrente.
Cando cesa a corrente desaparece tamén a imantación. O desprazamento da espira permite, neste aparello,
someterá acción da corrente eléctrica un número determinado das agullas de ferro .
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MÁQUINA MAGNETO-ELÉCTRICA DE CLARKE CON CAIXA DE ACCESORIOS

Mercada no curso 1875-1876
IES "Xelmírez I1' / Santiago
Base: 38 x 18 cm/ Altura: 45 cm
DESCRICIÓN:

A máquina de Clarke está formada por un imán fixo , constituído por catro ferraduras, e sostido por un soporte de madeira. En fronte dos polos do feixe magnético sitúase un poderoso electroimán formado por dous
carretes con núcleo de ferro doce , rodeados en sentido inverso por un único fío , e unidos por unha placa de
ferro.
Por medio dun volante cun manubrio e unha cadea , comunícaselle a un electroimán un rápido xiro de rotación sobre un eixe horizontal, de modo que , en cada rotación, imántase e desimán tase dúas veces. Polos fíos
dos carretes corren polo tanto correntes de inducción.
USO:

Instrumento destinado a producir corrente eléctica por indu cción . Neste caso o inductor é un imán
permanente.
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Coa máquina de Clarke prodúc.ense tódolos efectos dos xeradores eléctricos ordinarios, pero a un grao de tensión moi superior ó das pilas. Con certas combinacións pódense producir conmocións violentas, chispas,
efectos caloríficos e descomposicións químicas.
Pixii en 1832 fixo a primeira máquina desta clase, pero nela o imán era móbil
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MÁQUINA MAGNETO-ELÉCTRICA CON INDUCIDO (OU ANEL) DE GRAMME

E. DUCRETET París

Mercada no curso 1906-1907
IES "Xelmírez l" / Santiago
Base: 28 x 31 cm/ Altura: 40 cm
DESCRICIÓN:

Máquina magneto-eléctrica de corrente continua, caracterizada por un inducido especial (anel de Gramme) e
un colector de corrente. O inducido xira nun campo magnético creado por un imán permanente.
O inducido está formado por unha serie de carretes enrolados arredor dunha armadura de ferro doce . Os
carretes forman un conductor único, do que parten comunicacións cunhas regras metálicas radiais dobradas
en ángulo recto e aplicadas, por un dos seus lados, sobre o cilindro central para formar o colector. Nesta parte
as regras van illadas con mica .
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USO:

Denomínanse máquinas electromagnéticas aqueles aparellos que transforman traballo mecánico en enerxía
eléctrica valéndose da inducción electromagnética. Esta é unha desas máquinas, destinada a producir corrente continua, isto é, unha corrente que circula constantemente no mesmo sentido.
Cando o anel xira, as regras radiais do inducido póñense en contacto cunhas pezas fixas de carbón ou cobre ,
as vasoiriñas, que teñen a misión de transmitir ó circuíto exterior a corrente orixinada nos carretes.
Estes modelos reducidos reproducían no laboratorio as grandes máquinas empregadas na iluminación, na galvanoplastia, etc.
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BOBINA DE INDUCCIÓN OU CARRETE DE RUHMKORFF CON INTERRUPTOR DE MERCURIO
E CONMUTADOR DE BERTÍN
C.

1886

Seminario de Mondoñedo / Mondoñedo (Lugo)
Base: 65 x 30 cm/ Altura: 35 cm
DESCRICIÓN:

Ruhmkorff construíu , por primeira vez en 1851 , uns carretes de inducción de dous arames (verdadeiras
máquinas de correntes inducidas voltaicas) que serviron de modelo ós modernos transformadores. Consisten
nun electroimán formado por un núcleo de arames de ferro doce , arredor do que se envolve un fío groso de
cobre, o inductor, duns 50 metros de longo e duns 2 mm de diámetro . Rodeando a este inductor disponse un
circuíto secundario de fío máis fino que chega a medir varios quilómetros (duns 0,25 mm). Cada arame está
recuberto de seda e cada espira illada da seguinte cunha capa de goma laca fundida.
Nesta peza , o carrete está protexido por unha cuberta de ebonita e nas cabezas por unha placa de vidro .
Dispón tamén dun conmutador de Bertín , que consiste nun disco de caucho endurecido que pode xirar arredor dun eixo central mediante un mango que oscila entre dous topes .
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O interruptor de mercurio (id~ado por Foucault) consiste en dous vasos de vidro que levan mercurio no
fondo e alcohol na parte superior; neles penetra cadansúa vareta de platino fixa nun brazo de panca que ten
unido o outro extremo a unha armadura de ferro doce solicitada por un electroimán.
USO:

Este instrumento é un transformador de corrente contínua en alterna. ó principio empregábase como unha
batería eléctrica poderosa en experiencias de cátedra máis ben curiosas que prácticas: efectos fisiolóxicos,
caloríficos, químicos, luminosos ou mecánicos da corrente. Cara a finais do século XIX converteuse nun instrumento básico para a Física moderna da época: producción de raios X e emisión das oscilacións eléctricas
que se empregaban na telegrafía sen fíos.
O conmutador de Bertín permite invertir o sentido das correntes eléctricas, e ten a vantaxe de que indica,
inmediata e permanentemente, o sentido da corrente.
Nos carretes, a corrente que circula polo arame groso só actúa por inducción sobre o delgado ó comezo ou
remate da súa circulación, polo que é preciso que a circulación se interrumpa frecuentemente. Na maioría dos
carretes ese efecto conséguese mediante un martelo oscilante, pero nos carretes grandes (coma este) non pode
usarse debido a gran calor que xenera que chega a provocar a soldadura. Para substituílo utilízas·e o interruptor de mercurio , no que as varetas de platino contactan e retráense do mercurio dos vasos unhas 50 veces
r segund , provocando outras tantas interrupcións da corrente.
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MOTOR ELECTROMAGNÉTICO DE MOVEMENTO ALTERNATIVO

Segunda metade do século XIX
Facultade de Física/ Universidade de Santiago
Base: 45 x 18 cm/ Altura: 24 cm
DESCRICIÓN:

Aparello ideado por M. Bretón que consta de dous pares de bobinas magnetizantes. En cada unha delas hai
unha barra fixa de ferro doce que non ocupa máis que a metade da altura. Outras barras, articuladas nos extremos dun balancín, pódense introducir máis ou menos nas bobinas.
Cando circula unha corrente polo primeiro par de bobinas, as barras de ferro fixas e móbiles imántanse e atráense mutuamente, introducíndose as móbiles dentro das bobinas. Cando a distancia é mínima interrómpese
a corrente, que pasa ás outras dúas bobinas onde se repite o proceso .
O balancín toma así un movemento de oscilación que é transmitido a un volante mediante unha biela e unha
manivela.
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USO:

Dáse o nome de motores eléctricos ás máquinas que transforman a enerxía eléctrica en enerxía mecánica.
Este modelo é un dos máis sinxelos, xa que utiliza a forza atractiva dos electroimáns como forza motriz.
A súa fisionomía é heredeira doutra máquina ben coñecida no século XIX: a máquina de vapor.
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MODELO DE BOMBA ASPIRANTE ACCIONADA POR UN MOTOR DE FROMENT

G. FONTAINE París
Curso 1890-1891
IES 11 Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Base: 23 x 14 cm/ Altura: 18 cm
DESCRICIÓN:

Sobre unha base rectangular de madeira disponse unha pequena bomba aspirante que verte sobre un pequeno recipiente metálico. Ós lados da bomba atópanse os dous bornes eléctricos que, conectados a unha pila ,
accionan un motor electromagnético que move o émbolo da bomba e succiona a auga.
O motor electromagnético está formado por dous carretes con núcleos de ferro doce sobre os que se envolveron repetidas veces, en hélices superpostas , un arame de cobre recuberto de seda. A forza atractiva alternativa <leste electroimán exércese sobre unha grande roda con placas de ferro doce situadas transversalmen te e
cada cena distancia sobre o seu perímetro , conseguindo <leste xeito accionar unha excéntrica que é a que
transmite o movemento ó émbolo da bomba.
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USO:

Dáselle o nome de motores eléctricos ás máquinas que transforman a enerxía eléctrica en enerxía mecánica.
Os motores electromagnéticos foron os primeiros motores eléctricos que se consttuíron, e neles, coma neste
caso, utilizábase a forza atractiva dos electroimáns como forza motriz.
O francés Froment, no ano 1844, comezou a construcción de motores eléctricos deste tipo.
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ELECTROIMÁN

Segunda metade do século XIX
IES 11 Lucus Augusti 11 / Lugo
Base: 12 x 8 cm/ Altura: 10 cm
DESCRICIÓN:

O electroimán está formado por unha barra de ferro doce , en forma de ferradura . Nas ramas van introducidos cadanseus carretes ocos , de madeira, sobre os que se envolve un fío conductor recuberto de seda (illante), dando 200 ou 300 voltas ou miles nalgúns casos. O fío conductor crúzase unha vez entre as dúas barras,
de xeito que as voltas marchen en sentido inverso en cada unha das barras e así conséguese que se produzan
nos extremos das barras os polos opostos .
USO:

Os electroimáns adquiren unha poderosa imantación por influencia dunha corrente eléctrica. Nas cátedras
graduábase a súa potencia aplicándolles ós polos unha armadura de ferro doce cun gancho e suspendendo
delas os pesos necesarios para que se soltase.
Entre outras aplicacións , usábanse nos telégrafos , nos aparellos de inducción, nos reloxos eléctricos, ... Tamén
se utilizaron en varios mecanismos de demostración destinados a transformar a corrente producida nas pilas
en traballo mecánico .
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MÁQUINA DINAMOELÉCTRICA

E. DUCRETET París

Segunda metade do século XIX
IES 11 Lucus Augusti 11 / Lugo
Base: 83 x 56 cm/ Altura: 140 cm
DESCRICIÓN:

Máquina dinamoeléctrica accionada por un gran volante de ferro con dúas manivelas, unha por cada lado. O
volante fai xirar o 11 inducido 11 por medio dunha cadea que lle transmite un rápido movemento.
O inducido consiste, basicamente, nunha serie de carretes envolvidos arredor dun núcleo de ferro doce.
A máquina está construída en ferro
USO:

Baixo o nome de máquinas electromagnéticas compréndense todos aqueles aparellos que transforman o traballo mecánico en enerxía eléctrica, servindo como intermediaria a inducción electromagnética.
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Se a inducción a producen imáns permanentes falamos de máquinas magnetoeléctricas mentres que se a
inducción é producida por electroimáns -coma neste caso-, fálase de máquinas dinamoeléctricas. Con estas
últimas, moi compactas, conséguense potencias moi superiores ás que se alcanzan coas primeiras.
Esta máquina produce corrente continua.
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AS MARABILLOSAS APLICACIÓNS
DA ELECTRICIDADE

Ana González Noya

É no século XIX cando a electricidade experimenta un serio avance como ciencia , desenvolvéndos

importantes leis e aparellos tales como: o arco voltaico, o telégrafo, a lámpada incandescente, o teléfono , o
cinematógrafo e un longo etcétera que, sen ningunha dúbida, supuxeron un grande avance para a sociedade.
Presentaremos nesta sección algúns dos inventos desta época, a maioría dos cales podemos cualificalos
de imprescindibles para nós hoxe en día .
¿Podemos imaxinar as nosas vidas sen electricidade? Xa non habería luz eléctrica, nin teléfono ou calquera modo de comunicación a distancia que non fora a imprenta. Tampouco habería ordenadores , cine,
automóbiles, máquinas de construcción. A medicina retrocedería ás súas orixes, sen raios X, ecografías,... O
mundo da alimentación non podería contar coa refrixeración e a conservación. A verdade e que non teriamos
que vernos cos problemas que comportaron moitos destes avances pero, ¿a que prezo?
A electricidade converteuse nunha fonte de enerxía indispensable , presentando as vantaxes da súa limpeza, o seu baixo custo, o seu fácil transporte e conversión noutros tipos de enerxía.
A continuación descríbense algúns inventos representativos desta época, que reflicten as grandes e
marabillosas aplicacións da electricidade en tódolos campos da nosa vida.

Billete do banco de Escocia
dedicado a Alexander Graham Bell:
inventor do teléfono
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Telégrafo
O sistema de comunicación descritiva a distancia é algo coñecido xa na antigüidade . Sábese que se
teñen empregado medios moi primitivos como sinais de fume, lume, golpes sobre un muro, etc. que eran suficientes para a transmisión de mensaxes sinxelas. Sen embargo, habería que esperar ata 1791 cando o francés
Claude Chappe logrou que as comunicacións deran un gran paso adiante, inventando a telegrafía óptica (e a
propia palabra, formada a partir das raíces gregas tele "lonxe", e graphein "escribir"). Chappe era un ardente
defensor da Revolución francesa e isto levouno a concentrarse no estudio da telegrafía, para deseñar un sistema que permitira unha comunicación rápida entre as forzas francesas . Esta telegrafía apoiábase nunha rede
de torres construídas nos outeiros, sobre as que· se levantaba un poste vertical cun brazo móbil en forma de
T; os movementos deste podíanse dirixir mediante cordas. O conxunto podía adoptar moi diversas posicións ,
que constituían outros tantos signos dun código. O observador receptor transmitía os sinais a outro terceiro
e así se establecía a comunicación. Este telégrafo tamén se chamou semáforo, e presentaba o gran inconveniente de só ser aplicable en días debo tempo . A modo de exemplo podemos dicir que entre París e Toulon
levantáronse 120 torres, que permitían transmitir unha mensaxe de cincuenta sinais en algo menos dunha
hora, , dicir, ó redor de cen veces máis de présa có correo mais rápido.
aralelamente ás melloras que ía experimentando este sistema, a telecomunicación eléctrica facía o seu
t iñ . C ñé ns restos de intentos infructuosos da utilización da corrente eléctrica para transmitir impuls s e ifi d s. A 1 ctricidade abría unha nova senda e os ensaios repetíanse por todas partes. Lessage en
n bra, Betancourt en Madrid, Salvá en Barcelona (1796) e outros, realizaron algúns sistemas practicables.
ran isc Salvá y Campillo (1751- 1828) inventou un verdadeiro telégrafo eléctrico que , nembargantes , non
safu do dominio dos sabios e da corte.
O descubrimento do electromagnetismo por H .C. Oersted, en 1820, deulle o empuxe definitivo ó telégrafo eléctrico. Ampere propuxo adoptar como sinal a desviación producida sobre unha agulla pola corrente
dun fío conductor; para cada letra debían establecerse un fío e unha agulla. Steinheil e Wheatstone construíron os primeiros telégrafos en Londres en 183 7. Os grandes progresos realizados sobre o coñecemento dos
campos magnéticos , das leis que gobernan o deseño de bobinas , etc. permitiron melloras neste telégrafo .

Manipulador e receptor
do telégrafo
de cuadrante de Breguet
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Steinheil pensou en transcribi-los signos correspondentes ás letras sobre unha tira de papel e inventou así o
primeiro teleimpresor. Experimentándoo , descubriu que a terra é un conductor, o cal permitía prescindir do
cable de retorno. O descubrimento da transmisión eléctrica por un único cable vai simplificar considerablemente a construcción de telégrafos.
Ese mesmo ano , o americano Samuel Morse , afondando no descubrimento do seu compatriota j oseph
Henry, inventou un electroimán fiable , o cal patenta, e inventa igualmente o código Morse.
Foi Morse quen , entre todo os que traballaran ata entón no telégrafo , mellar soubo explota-las súas
patentes , logrando o primeiro telégrafo de gran aplicación. En 184 3 construíuse a primeira liña telegráfica
entre Baltimore e Washington, é dicir, ó longo de 60 km. Dende entón as redes telegráficas comezaron a proliferar, dando lugar en 1856 ó nacemento da Western Union Telegraph Company, que continúa existindo .
España non se puido aproveitar do telégrafo ata 1851 , no pequeno traxecto de Madrid a Aranjuez , cando
había seis anos que se empregaba en Francia. Hai que destacar que o sistema Morse era o máis simple de
todos , xa que o código só cantiña dous tipos de signos , un corto e un longo, que se podían combinar, e que
tanto o seu equipo de emisión como o de recepción eran tamén os máis simples de todos.
Construíronse un gran número de telégrafos eléctricos, pero todos eles poden referirse ós sistemas
seguintes: de cuadrante , escritores e químicos .
As súas partes esencias, común a todos , son: (1) unha pila; (2) un ou varios fías conductores entre as
dúas estacións, que forman a liña ; (3) un manipulador ou aparello destinado a transmiti-los despachos ; (4)
un receptor ou aparello onde se reciben.
Os telégrafos máis coñecidos son o de cuadrante de Breguet, o de Morse, o telégrafo impresor de Hughes
e o pantelégrafo Caselli. Este último denominado telégrafo universal permitía transmitir cartas manuscritas,
debuxos e ata retratos .

Manipulador e receptor
do telégrafo de Morse

En 1845 instalouse o primeiro cable submarino do mundo entre Nova York e Port Lee. O telégrafo
acababa de facer realidade un gran capítulo das comunicacións.
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Timbre eléctrico
A campaniña eléctrica é o dispositivo máis sinxelo que nos permite entender mellor o mecanismo doutros aparellos , como o telégrafo.
O timbre eléctrico está formado de tres partes principais: a) un electroimán E (núcleo de ferro _n o interior dunha bobina); b) unha armadura de resorte (martelo) H, que remata nun badalo próximo a unha campaíña; c) un parafuso S que pola punta x está en contacto co martelo (ver Esquema).

<
Esquema dun
timbre eléctrico

n

r4

/ef

Ó premer o botón pulsador (D) dáselle paso á corrente; o electroimán (E) imántase e atrae ó martelo;
así interrómpese a corrente no punto x; o electroimán perde o seu magnetismo e abandona ó martelo (H);
retrocede este pola acción do resorte e rexenera o contacto x. Este proceso repítese moi rapidamente. Co
movemento do martelo, o badalo golpea rapidamente a campaíña , e o timbre soa . O efecto prosegue mentres
se manteña premido o botón.
Tamén se poden citar aquí os cadros teleaviso , dos que ternos numerosos exemplos en diversos centros
de ensino de Galicia.

Teléfono e micrófono
Pódese remontar a orixe desta invención ó ano 1837, cando o físico americano Page notou, por primeira vez, o fenómeno da producción dos sons no seo de substancias magnéticas no momento da súa imantación. Despois de numerosas observacións, os primeiros sons que se lograron emitir a larga distancia pola
1 ctricidade foron os sons musicais.
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Teléfono de Bell

Sería en 1876 cando Alexander Graham Bell (184 7-1922) , físico americano oriúndo de Edimburgo ,
inventaba o teléfono , capaz de transmitir toda clase de sons e, sobre todo , as articulacións da voz humana.
Moitos outros teléfonos serían deseñados despois , entre os que podemos destacar o de Ader.
Todos os sistemas telefónicos constaban dun aparello para recibir e outro para transmitir os sons. O
máis sinxelo dos sistemas formase con dous imáns permanentes provistos de senllos enrolamentos dun fío
moi fino , colocados fronte a unha membrana elástica que pode vibrar ó producirse nas súas extremidades un
son. Os extremos dos enrolamentos uníanse por medio dun dobre arame conductor, que constituía a liña.

Disposición interior
e perspectiva
do teléfono de Ader

Sería a invención do micrófono a que permitiría mellorar e simplicar os teléfonos .
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Telegrafía sen fías, radio e televisión
Mentres o uso do teléfono se ía expandindo , estábase poñendo a punto un terceiro , e aínda máis revolucionario, método de comunicación por medio da electricidade.
Cara a 1868 o físico británico Clerk Maxwell deduciu teoricamente a existencia de ondas electromagnéticas de larga lonxitude, fenómeno demostrado 20 anos despois polo alemán Heinrich Hertz. Inventos posteriores de 1890 e 1895 permitiron primeiro enviar una onda electromagnética e logo recibila por medio
dunha antena . O primeiro en encontrar una aplicación práctica ós descubrimentos de Hertz foi Guglielmo
Marconi, quen desenvolveu a telegrafía sen fíos , que patentou en 1896. O 12 de decembro de 1901 lograron
transmitir a clave Morse da letra S a 3.540 quilómetros de distancia: o invento de Marconi unía así a América
e Europa. Dende 1907 funciona regularmente o tráfico telegráfico a través do Atlántico, con barcos equipados con este sistema. Pola súa invención Marconi recibiu o premio Nobel.
A telegrafía sen fíos, combinada con outros logros da época, crea outro dos medios masivos de comunicación: a radio. Pouco a pouco mellara o seu sinal e cara a 1906 xa era posible enviar dende un emisor
música e palabras. A comezos da década de 1920 hai emisións regulares de radio en varios países.
En 1928 Edwin Howard Armstrong propón o uso de frecuencia modulada -(FM) de onda un pouco menos
1 rga que AM, para a transmisión de programas de radio, coque se mellara a calidade da transmisión.
mén n 1928 o ruso Vladimir Zworykin constrúe o primeiro iconoscopio, antecedente da actual televisión; r t das estas novas aplicacións constitúen avances da electricidade do pasado século XX.

Billete italiano dedicado
a Guglielmo Marconi

o

Aplicacións da telegrafía
sen tíos de Marconi
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Lámpadas para o alumeado eléctrico
Os principios básicos sobre os que descansa o alumeado eléctrico foron establecidos a comezos do
século XIX. Humphry Davy (1778-1829) observara a brillante luz que se emitía cando unha chispa eléctrica
saltaba entre dous electrodos de carbono, como se comentou no capítulo 5 do presente catálogo. Tamén era
sabido que o paso de electricidade a través dun conductor facía que este se quentase. Nembargantes, ata a
segunda metade do século estes dous descubrimentos non atoparían unha aplicación práctica.
Sendo a lámpada de arco a primeira forma de iluminación eléctrica, a lámpada eléctrica de incandescencia tivo, con gran diferencia , unha maior importancia práctica.
As posibilidades das lámpadas de incandescencia atraeron a atención dos inventores xa na década de 1840,
pero as dificultades técnicas da súa construcción fixeron que non se puidesen utilizar ata 30 anos despois.

Lámpadas de Swan

Aínda que en Europa se fixeron numerosos experimentos para obter este tipo de lámpadas (en 1878
Joseph Swan preparaba o seu primeiro modelo satisfactorio , cun filamento de carbono), sería o americano
Thomas Alva Edison (1847-1931) o que , en 1880, pasaría á historia como o inventor da lámpada eléctrica,
que universalizaría o uso da electricidade. Os primeiros filamentos empregados por Edison eran obtidos carbonizando achas de bambú. Swan continuou traballando na mellora destas lámpadas e tras algunhas escaramuzas legais , Edison e Swan recoñeceron que defenderían mellor os seus intereses acudindo á colaboración
e non á competencia. O emprego das novas lámpadas comezouse a xeneralizar, pero o seu éxito non disuadiu
ós outros inventores de buscar outros filamentos metálicos satisfactorios. Necesitábase un metal coas propiedades físicas axeitadas (que se puidese quentar ata poñerse incandescente sen fundirse) e que se puidera converter nun fío o suficientemente fino e uniforme. Puxéronse en uso os filamentos de osmio e de tántalo , ata
que se atopou o actual de volframio.
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En 1900 a supremacía das lámpadas de incandescencia sobre todas as demais, na producción de luz
eléctrica para usos domésticos, era recoñecida por todos: resultaban cómodas , limpas, seguras e dignas de
confianza. De tal xeito que a iluminación eléctrica foi substituíndo á iluminación de gas e a todas as outras
técnicas que se inventaran.

Medicina
A utilización da electricidade con fins terapéuticos (que podemos denominar electroterapia) precedeu
á comprensión e ó dominio dos fenómenos eléctricos. Os efectos da electricidades foron empregados para
múltiples fins: buscar balas nos feridos, nas operacións cirúrxicas, etc.

Propiedades terapéuticas
dos raios X:
exemplo de tratamento
dunha pulmonía a finais do s. XIX

O descubrimento dos raios X por Hertz permitiu un avance importantísimo no campo da medicina.
Moitos outros foron os avances que seguiron a este: o electroencefalograma, a endoscopia, a estimulación cardíaca eléctrica e un longo etcétera.
Despois destes primeiros avances, o proceso de industrialización diversificou e popularizou as aplicacións da electricidade, facéndoa parte das nosas vidas.
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TELÉGRAFO DE CUADRANTE. MANIPULADOR E RECEPTOR

MAX KOHL Chemnitz
Custe segundo catálogo: 105 fr.
Mercado no curso 1907-1908
IES "Xelmírez I'' /Santiago
Manipulador: 20 x 20 cm/ Receptor: 18 x 16 cm; Altura: 26 cm
DESCRICIÓN:

Unha estación telegráfica está formada por unha pila , un ou varios fíos conductores, un manipulador e un
receptor.
O manipulador consta dun cuadrante horizontal con 25 letras e un signo + chamado final. Percorre as divisións do cuadrante un manubrio que contacta alternativamente, por rozamento, diante de cada letra.
O receptor leva un cuadrante idéntico ó do manipulador, pero vertical e percorrido por unha agulla. O movemento desta é debido a acción dun electroimán horizontal situado na parte posterior do cuadrante.
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USO:

Este é un aparello de demostración, con marcado carácter didáctico, que reflicte os fundamentos do telégrafo eléctrico.
A transmisión dunha letra realízase xirando o manubrio no sentido da numeración, de forma que a corrente
sexa interceptada e establecida un número determinado de veces, sufrindo o electroimán do receptor outras
tantas desimantacións e imantacións.
O funcionamento deste telégrafo fundqméntase en que a barra dun electroimán de ferro doce imántase moi
rapidamente cando a atravesa a electricidade, e desimántase tamén instantaneamente ó cesar a corrente.
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ESTACIÓN TELEGRÁFICA MORSE (RECEPTOR E MANIPULADOR)

MAISON & BREGUET París
Curso 1890-1891
IES 11 Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Bases: 36 x 16 e 15 x 10 cm
DESCRICIÓN:

O manipulador consiste nunha panca metálica que pode oscilar sobre un eixe. Presenta tres bornes en forma
de pivote externo , co contacto e o resorte no mesmo lado . Premendo o extremo da panca prodúcese o contacto eléctrico.
O receptor está formado por un electroimán que atrae unha pequena placa metálica que, no seu movemento , arrastra unha panca móbil sobre un eixo. Esta panca remata nun pequeno punzón que deixa un risco corto ou longo (punto ou raía) , segundo o intervalo de circulación da corrente- sobre unha banda de papel
envolvida nun tambor que recibe un movemento regular dun aparello de reloxería.
A caixa do receptor está construída en metal.
USO:

O telégrafo Morse consta de catro partes fundamentais: pila, arame de liña, manipulador e receptor.
O manipulador e o receptor están enlazados polo arame que conduce a corrente dunha pila dende o primei-
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ro ata o segundo . Cando o maniFJulador non funciona o arame da liña está en contacto co receptor. Cando se
preme o manipulador a corrente da pila pasa ó arame da liña
Este telégrafo impresor foi inventado por Morse no ano 1837. A grande innovación deste aparello consiste na
capacidade de rexistro das comunicacións recibidas sobre unha tira de papel, collida como nun laminador
entre dous cilindros que se moven por un mecanismo de reloxería. O telégrafo de Morse requiría uriha linguaxe especial baseada en contactos longos e curtos do manipulador.
Combinando varias raias e puntos téñense , segundo convenio, signos equivalentes ás letras do alfabeto.
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TELÉFONOS MAGNÉTICOS, SISTEMA BELL

Mercados no curso 1880-1881
IES 11 Xelmírez l" / Santiago
Caixa: 20 x 12 cm
DESCRICIÓN:

O teléfono de Bell ten o transmisor e o receptor iguais. Ambos os dous levan unha barra imantada que monta,
nun dos seus extremos , un carrete de fío moi fino ; próximo a el, pero sen tocar a barra, está unha lámina
vibrante suxeita polos bordos a un estoxo de madeira. Dos extremos de cada carrete parten os arames da liña
que une os dous aparellos.
USO:

Este teléfono permite a transmisión do son a curtas distancias. As vibracións sonoras producidas ó falar comunícanse a unha lámina de ferro , que, ó vibrar no campo magnético do imán, modifican o fluxo deste .
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ESTACIÓN TELEFÓNICA CON TRANSMISOR ADER

MAISON Breguet Societe Gle. des Telephones.
Curso 1883-1884
225 ptas.
IES 11 Salvador de Madariaga 11 /A Coruña
Diámetro do ovo: 13,5 cm I Altura: 49 cm
DESCRICIÓN:

Estación telefónica construída en madeira que ten como órgano esencial un micrófono múltiple, que se utiliza como transmisor. Como receptor emprégase o teléfono .
O micrófono está constituído por doce barriñas de carbón dispostas en engrellado e aplicadas á cara inferior
dunha táboa moi delgada e pouco pesada, disposta en forma de pupitre (con inclinación). Este sistema intercálase no circuíto da pila e do receptor; no mesmo circuíto hai un carrete de inducción e un conmutador, que
consiste en dous ganchos metálicos situados a cada un dos lados da estación . Neles suspéndense os teléfonos
para facer comunicar o circuíto cun timbre de alarma e, polo contrario , cando se separan dos ganchos para
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usalos como receptores, o circuíto queda en comunicación co transmisor. Para chamará estación central prémese un botón estando os teléfonos colgados , mentras que para falar retíranse dos ganchos e achéganse ós
oídos.
Leva a inscripción: "Societe Gle. des Telephones Systeme ADER. Bte. S.G.D .G. Nº 6852".
USO:

Modelo de estación telefónica que emprega como transmisor un micrófono múltiple, sistema de Ader.
Este modelo estaba destinado a mostrar de xeito sinxelo os principios que rexían esta moderna -na épocaforma de comunicación.
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EMISOR/RECEPTOR DE ESTACIÓN TELEFÓNICA INTERURBANA

M. L. ERICSSON & Co. / Stockholm

1887
IES "Fernando Blanco de Lema"/ Cee (A Coruña)
Dimensións: 80 x 35 cm
DESCRICIÓN:

Aparello telefónico que actúa como emisor e receptor.
USO:

No ano 1887 instalábase no Colexio da Fundación ''Fernando Blanco " de Cee, previa autorización da
Dirección Xeral de Correos e Telégrafos , a primeira estación telefónica interurbana na vila de Cee. A localidade comunicábase así coa estación telegráfica de Corcubión e, a través desta, con toda España.
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A recadación obtida polo servicio público que subministraba, investiuse en diversas obras de carácter público na vila. O propio Concello chegou a pedir, mediante bando público , que os veciños enviasen os seus despachos dende o Colexio e non dende Corcubión , para aumentar, no posible, os ingresos .

210

Sala 7.

•

AS MARABILLOSAS APLICACIÓNS DA ELECTRICIDADE

CADRO DE AVISO DUN CHAMADOR ELÉCTRICO

Segunda metade do século XIX
Facultade de Física/ Universidade de Santiago
Dimensións: 46 x 45 cm
DESCRICIÓN:

Caixa de madeira con tapa frontal de vidro", no que se observan dez pequenos cadros individuais con cadanseu número do un ó dez . No interior da caixa cada un <lestes números está conectado a un mecanismo eléctrico que permite a súa alteración como sinal de aviso.
A instalación do chamador estaba formada por un cable de cobre recuberto de algodón que corría polas habitacións, e que estaba unido ó polo positivo dunha pila de dous ou catro elementos Leclanché. O polo negativo uníase a un borne da campá ou do cadro de aviso , mentras que, do outro borne , partía un arame longo
que facía o mesmo percorrido que o positivo, paralelo a el. O chamador de cada habitación permitía establecer o contacto entre estes dous arames.
USO:

Mediante a conducción da corrente eléctrica, permite o envío de sinais fixas a medias distancias.
Moi empregados na época para chamadas ou avisos entre distintas salas dunha mesma casa.
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TIMBRE ELÉCTRICO

Les fils dÉmíle Deyrolle París
c. 1895
IES "Xelmírez I" I Santiago
Base: 16 x 13 cm
DESCRICIÓN:

O electroimán montado no interior da caixa metálica leva unha armadura cun martelo que bate na campá.
Este modelo dispón dun oscilador de Hertz.
USO:

Este aparello mostra unha das aplicacións dos electroimáns.
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TUBO DE RAIOS X CON CARRETE DE RUHMKORFF

A. Hirschmann Berlín
Primeiros anos do século XX
IES 11 Salvador de Madariaga 11 / A Coruña
Longo: 3 7 cm / Diámetro: 15 cm
DESCRICIÓN:

Coñecidos como tubos de gas ou ións, os tubos utilizados para producir raios X (ou Roentgen) están formados por unha lámpada que ten un cátodo de aluminio lixeiramente cóncavo no lado de emisión dos raios catódicos. Nas proximidades do centro de curvatura do cátodo hai unha pequena lámina de volframio , inclinada
45º, que actúa como ánodo. Chámaselle anticátodo e emite raios X en tódalas direccións pola cara pola que
recibe os eléctróns.
Trátase dun tubo de vidro oco de forma globular, con dúas prolongacións diametrais e outra cunha lixeira
inclinación con respecto ó eixe determinado polas outras dúas.
USO:

Utilizados para producir raios X, radiacións electromagnéticas da mesma natureza cá luz pero de menor lonxitude de onda (maior frecuencia) e polo tanto máis penetrantes. Orixínanse cando os raios catódicos inciden
na lámina de volframio que actúa como anticátodo.
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Entre as propiedades dos raios X po~emos citar a producción de fluorescencia nalgúns carpos coma o vidro
(tamén o volframato de calcio ou tetracianoplatinato (II) de bario), a capacidade para atravesar con facilidade moitos carpos opacos para a luz ordinaria e para impresionar as placas fotográficas . Os raios X non se desvían pola presencia de campos eléctricos nin magnéticos .
A maior utilidade da radioscopia ou radiografía baséase na propiedade que teñen estes raios de atravesaren os
tecidos que forman a carne humana, pero dificilmente os ósos. Nas radiografías os raios X proxectan a sombra dos ósos sobre unha placa fotográfica .
Para funcionar, os extremos do tubo conéctanse ós bornes dun carrete de Ruhmkorff
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RECEPTOR DE RADIO

Primeiras décadas do século XX
Facultade de Física/ Universidade de Santiago
Base: 66 x 28 cm/ Altura : 21 cm
DESCRICIÓN:

Caixón de madeira con saídas lateral e posterior para cables. Mandos na parte dianteira.
Ábrese a tapa para ver o interior: válvulas , condensadores
USO:

Atribúese a Marconi, sobre 1896, a invención dun dispositivo de comunicación a distancia que non precisaba fío de transmisión, ó que chamou radiotelégrafo.
O aparello de Marconi baseábase na utilización, como medio de comunicación , das ondas electromagnéticas.
As ondas son perturbacións que se propagan a través dun medio . As ondas electromagnéticas tamén son perturbacións , pero non precisan un medio físico (aire, auga, .. .) para propagarse. As ondas de radio son unha
pequena parte do conxunto de ondas electromagnéticas coñecidas.
Para que sexan útiles para transmitir información, as ondas electromagnéticas hai que codificalas ou 11 modulalas 11
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LÁMPADA BOLIVER

Sociedad Española del Vatímetro B y B.
c. 1900
IES 11 Fernando Blanco de Lema 11 / Cee (A Coruña)
Diámetro: 50 cm/ Altura: 80 cm
DESCRICIÓN:

A lámpada está formada por unha cuberta de ferro fundido , con dous bornes de entrada, do que pende o
globo de cristal. Un tubo de latón, reforzado e fixo, contén o núcleo do electroimán e sérvelle de estoxo ó carbón positivo.
A corrente eléctrica entra polo borne positivo, pasa ó solenoide , despois ó tubo de latón que está en comunicación co carbón positivo e, dende o carbón negativo, sae polo borne negativo .
Datos técnicos: Serien nº 60 , Perioden 50 , 29 Volt., 8 Ampere , 9/1 0 mm
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USO:

Lámpada de arco, do tipo de combustión en vaso pechado, debo rendemento luminoso, moi económica e
práctica. Neste tipo de lámpadas o arco arde nunha atmosfera de gas inerte ou rarificado e conséguese así
unha reducción considerable da combustión dos carbóns.
A lámpada de arco baséase en que cando nun circuíto eléctrico se intercalan <lúas barras de carbón cunha
pequena separación , prodúcese neles -especialmente no positivo- unha viva incandescencia e fórmase unha
chama continua que toma forma de arco.
Se unha vez establecido o arco se consume o carbón ou diminúe a intensidade, o nucleo descende ata que se
restablece o equilibrio , estando o solenoide calcul.ado para que coa intensidade determinada sexa a súa atracción a necesaria para soster só o xogo móbil.
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A INDUSTRIA ELÉCTRICA
NO FIN DE SÉCULO

Rafael Sisto Edreira

Aínda que a maioría dos adiantos tecnolóxicos foron consecuencia de descubrimentos empíricos realizados por homes e mulleres eminentemente prácticos , a industria eléctrica debe , pola contra, o seu nacemento
e desenvolvemento á investigación científica. A transición entre a ciencia experimental e a electricidade como
industria de plena utilidade vén marcada pola demostración práctica da inducción electromagnética levada
adiante por Michael.Faraday, da que deu conta na Royal Society o 24 de novembro de 1831. ó pouco tempo
xa se fabricaban xeradores electromagnéticos para ser vendidos ó público .
Sen embargo , a industria eléctrica, que posuía enormes posibilidades no mundo industrial ou no transporte, difundiuse moi lentamente ata o remate do século XIX, agás no eido da iluminación. Por unha banda,
nos seus primeiros estadios de investigación, dende o punto de vista dos custos, non podía competir como
fonte de enerxía coa máquina de vapor; por outra banda, o uso da electricidade, para a iluminación, reducíase a un curto período de tempo ó día e ó ano.

OS PRIMEIROS PASOS DA INDUSTRIA ELÉCTRICA

A vantaxe da luz eléctrica nos centros de traballo, con respecto á iluminación de gas , era a hixiene e a
supresión da calor xerada. O primeiro proxecto de Edison combinaba un sistema de canalización, división e
distribución da corrente, e consistía en iluminar todo un barrio de Nova York: no taller central debía con tar
con doce máquinas de vapor que moveran outros tantos xeradores dínamo-eléctricos , cada un deles capaces
de alimentar 2400 lámpadas de oito candeas ou 1200 de dezaseis . As primeiras centrais eléctricas pensadas
como empresas de abastecemento eléctrico instaláronse en Nova York e Londres en 1882.
A maioría das cidades do Estado empezaron a poboarse de chemineas que emitían densas fumaradas ,
imprescindibles para as máquinas de vapor que xeraban a electricidade para a iluminación eléctrica. Só as
poboacións que contaban con correntes importantes de auga puideron substituír, axiña, as chemineas polas
turbinas hidráulicas, capaces de xerar electricidade sen queimar carbón. Xa en 1886 Girona instalou unha turbina hidráulica de 45 cabalos que , durante o día , movía muíños fariñeiros e, pola noite , transformábase nunha
central eléctrica.
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A chegada da electricidade
mudou radicalmente
o aspecto das cidades

A enerxía hidráulica provocou a rápida evolución técnica das turbinas empregadas: das rudimentarias
utilizadas nos primeiros anos pasouse a outras dun maior rendemento e de distinfos tipos segundo o tipo de
salto : a turbina Pelton, para saltos de auga de máis de cen metros; a Francis , para saltos de vintecinco a cen
m tros; e a Kaplan, de grande rendemento para saltos inferiores ós 25 metros.

Vista xeral
da Central eléctrica
do río Tambre (Noia)

As primeiras centrais hidráulicas para o servicio comercial instaláronse entre 1900 e 1910: Puentelarrá,
no Ebro , El Molinar sobre o júcar, ... En Madrid, a primeira electricidade de orixe hidráulica chegou en 1902,
xerada pola central de Navallar no río Manzanares. Nas primeiras décadas do século XX a enerxía eléctrica de
procedencia hidráulica cobraría gran importancia debido á construcción de presas cada vez de maior altura e
capacidade.
Un dos incrementos espectaculares do consumo, xa no novo século, veu da man das aplicacións da
electricidade á tracción mecánica. O primeiro sistema de ferrocarril eléctrico funcionara con éxito na exposición que tivo lugar en Prusia en 1879, conseguindo máis de 3 metros por segundo de velocidade , debíase a
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Siemens. Dous anos despois, Siemens e Halske inauguraron un pequeno ferrocarril eléctrico, preto de Berlín
e, no ano 1881, tivo lugar en París unha exposición dedicada monograficamente á electricidade e ás súas aplicacións, no Pazo da Industria, no que se puideron ver, e se popularizaron, os últimos adiantos técnicos.

OS INICIOS DA ELECTRICIDADE INDUSTRIAL EN ESPAÑA

No ano 1858, o Ministerio de Fomento xa incluíu nos programas das Escalas Especiais de Enxeñeiros
industriais a materia "Aplicaciones de la Electricidad y de la luz", e pouco despois, en 1873, a Escala de
Enxeñeiros industriais de Barcelona instalou, nos seus laboratorios, a máquina Gramme que fora presentada
na Exposición Internacional de Viena.
A que pode ser considerada a primeira central eléctrica española para servicio comercial, foi instalada
en Barcelona, en 1874, por Narcis Xifrá e Tomás Dalmau. A fábrica estaba integrada por catro motores de gas,
de 50 CV, que movían cadansúa máquina de Gramme de 200 voltamperios. O seu primeiro cliente foi a
"Maquinista Terrestre y Marítima", o primeiro consumidor que no Estado asinou un contrato de abastecemento da enerxía eléctrica.
A verdadeira aplicación industrial desta técnica iníciase en 1881 cando , tamén en Barcelona e baixo a dirección de Xifrá, fúndase a Sociedad Española de Electricidad cun capital de 20 millóns. Instálanse quince farois eléctricos no paseo de Colón que, seis anos máis tarde, se completarían ó longo das Ramblas. No ano 1881 tamén se
montou a primeira central eléctrica madrileña, e iluminouse a Porta do Sol e os xardíns do Retiro.
En 1883 constrúese unha central para iluminar e balizar o porto Abra en Bilbao, cidade na que se inaugurou a iluminación pública en 1890. Sen embargo, semella que Girona, en 1886, foi a segunda cidade de
Europa totalmente iluminada, empregando catro lámpadas de arco voltaico e 190 de incandescencia.
Pero toda a enerxía así producida érao como corrente continua, o que impedía o seu transporte a distancias grandes e incluso medias. As centrais atopábanse nos lugares de consumo e tratábase, en xeral, de
motores térmicos de gas pobre ou muíños hidráulicos. Segundo a primeira estatística oficial, publicada polos

A aplicación da electricidade
ó transporte supuxo
unha medra espectacular
do consumo
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ministerios de Agricultura, Industria, Comercio e Obras Públicas, en 1901 existían en España 861 pequenas
centrais cunha potencia total de 127940 cabalas de vapor. O 61 % da potencia era de orixe térmica e o 39%
hidráulica. 648 centrais dedicaban a súa producción ó servicio público e 213 a usos particulares.
En 1905 , a producción de enerxía eléctrica cifrábase en 240 millóns de kW/h, en 1917 pasara a 850
millóns e, en 1929, xa acadara os 2343 millóns de kW/h. Nesta última data, a producción hidroeléctrica xa
acadaba o 81 % do total.
O século XX trae consigo a novidade da corrente alterna, o que permite o transporte de electricidade a
grandes distancias e a utilización progresiva en vilas e aldeas . O primeiro transporte en corrente alterna tivo
lugar en Alemaña entre Frankfurt e Lauffen.
En 1901 instálase a segunda· liña destas características existente no mundo ata daquela, entre o Molino
de San Carlos e Zaragoza . Estes ensaios positivos permitiron liñas máis ambiciosas: en 1909 transpórtase enerxía eléctrica a 60000 voltios entre o Salto do Molinar, no río Júcar, e Madrid. Neste momento era a liña de
maior tensión e lonxitude, 250 km , de Europa.

A LUZ E A INDUSTRIA ELÉCTRICA EN GALICIA

v dr , n 1888, semella ser a primeira vila galega que incorpora a iluminación eléctrica ás súas
i s públi s. Dous anos despois é a cidade da Coruña a que ensaia a iluminación da man do enxeñ ir
s ran isco Saunier, pero a moi pequena escala. Lugo, no ano 1894, e Santiago de Compostela e
rr 1 n no seguinte, serán as seguintes cidades en facer uso de instalacións eléctricas para a iluminación.
N ano 1895 Ourense tamén empeza a gozar dunhas instalacións que se iniciaran un ano antes.
En Vigo, a inauguración da iluminación eléctrica realízase o 22 de decembro de 1896, cando se prend n os puntos de luz instalados na Porta do Sol e na Praza da Constitución, o mesmo ano ca na vila de Tui.
Outras vilas van nos anos seguintes adoptando a nova enerxía coma fonte da iluminación pública: Celanova
en 1904, Cambados e Vilagarcía en 1905, Cee en 1906, etc.
A cidade da Coruña non contará cunha instalación completa da iluminación pública eléctrica ata 1913.
Do mesmo xeito que acontecera noutras cidades galegas e españolas , a competencia e os intereses económicos
das empresas responsables da iluminación de gas, supuxeron un obstáculb inicial para a adopción da nova
tecnoloxía.
Fronte ó escaso desenvolvemento industrial e á febleza dos núcleos urbanos, Galicia conta cunhas excelentes condicións para a explotación dos recursos hidráulicos. Neste contexto , durante os derradeiros anos do
s -culo XIX e os primeiros anos do XX, nacen as primeiras sociedades eléctricas galegas que , malia que nun
primeiro momento tiveron escasa transcendencia, despois da Guerra Civil acadarían un desenvolvemento
espectacular.
No ano 1900 constituíuse a Sociedad General Gallega de Electricidad, que axiña será a empresa máis
importante xunto coa Hidroeléctrica del Pindo , creada en 1903. Segundo os datos achegados por Pena Espiña ,
no censo d 1904 figuran 27 sociedades eléctricas, sendo a potencia instalada en Galicia por cada 1000 habitant s d 2,26 Kw, fronte ós 5,26 Kw no resto do Estado .

224

CENSO

DE

SOCIEDADES

ELÉCTRICAS

EN

GALICIA.

ANO

19

o4

Potencia instalada (CV)

Ano de
fundación

Localidad e

1888

Pontevera-Cotobade

1890

Coruña -Vigo

Eléctrica Mindoniense

1893

Mondoñedo

Alumbrado eléctrico

1894

- Lugo

3SS

Conde Valvís y Cia.

1894

. Ourense

sso

189S

Santiago

360

Antonio Sestelo Gaioso

189S

Ponteareas

24

Núñez y Cía

1896

Betanzos

Faro Electro de cabo Vilano

1896

Camariñas

Eléctrica Monfortina

1896

Monforte

40

Sociedad Eléctrica de Tui

1896

Tui

140

Barro y Cia.

1897

Viveiro

so

juan González

1898

Lo usa me

llS

Eléctrica de La Puebla

1899

A Pobra

so

Eléctrica Lucense

1899

Outeiro de Reí

270

Hijos de]. M. González

1899

Mondoñedo

30

Ramón Laforet

1899

O Carballiño

Laforet y Cía.

1899

Soc. Coop . Electro Coruñesa

1900

A Coruña

1900

Ferrol-Caldas

lOSO

] esús Abella

1900

Pontedeume

S4

Camilo Pardo Feijoo

1900

A Estrada

34

Eléctrica y Molinera de Sada

1901

Sada

1901

Ribadavía

1901

A Guarda

1902

Vigo

1903

Cee

Sociedade

Aquilino Prieto
S.A. Alumbrado, Calefacción
y fuerza motriz de Coruña y Vigo

Soc. de Gas y Electr. de Santiago

Soc. Gral. Gallega de Electricidad

Comp . de Electricidad del Arnoya
Eléctrica Guardesa
Electra Popular de Vigo y Redondela
Hidroeléctrica del Pindo

Arcade -

Hidro .

Vapor

600

8S

Gas

Mixtas

470
31

S7
24

40
110
S4S

40
Sen datos

40
700
Sen datos

FONTE : PENA ESPIÑA, Xesús: "A formación do sector eléctrico en Galiza (1900-1925) e a Sociedad General Gallega de Electricidad". Memoria de
Licenciatura (inédita), Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Santiago, 1986.
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A ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN COMPOSTELA

Co obxecto de dotar a Santiago da iluminación eléctrica, sobre 1898, concretouse a posibilidade de utilizar un rápido existente no río Tambre, na parroquia de San Xoán de Fecha, a 12 quilómetros da poboación.
Feítos os estudios necesarios procedeuse á construcción da presa e, seguidamente, á construcción do edificio
no que se instalaron as máquinas. Finalmente, despois de varios ensaios, a instalación da Central Eléctrica de
Santiago inaugurouse oficialmente o 16 de outubro de 1901.

Iluminación eléctrica
no arco do Pazo Arcebispal,
en Santiago de Compostela

Na planta principal situábanse as máquinas Siemens e Halske , dínamos formadas por un inducido de
anel fixo, devanado segundo o sistema de Gramme, e por un órgano inductor consistente nunha serie de electroimáns, colocados radialmente, que xira no interior do anel.
O cadro de conexións estaba formado por diversos aparellos destinados a indicar os valores da forza
electromotriz, a intensidade da corrente, a velocidade de marcha das dúas dínamos , ... Os valores iniciais
eran de 750 voltas por minuto, e a potencia de 5500 voltios x 13 ' 1 amperios x 'Í3 , por ser trifásica a corrent . Unha pequena dínamo, chamada receptriz, transformaba a electricidade en traballo , poñendo en movemento unha bomba de aceite que producía unha presión de 20 atmosferas . Unido ó movemento da dínamo atopábase un regulador de forza centrífuga para conseguir que a velocidade das dínamos fose sempre
a m sma.
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Sala de máquinas
da Central eléctrica do Tambre,
da Sociedad General Gallega
de Electricidad

A sala principal alumeábase con arcos voltaicos que utilizaban a propia enerxía das turbinas, e dispuña de teléfono para comunicarse coa administración. No soto situábanse os volantes, de case dous
metros e medio de diámetro, e, no exterior, as turbinas , mergulladas a unha profundidade media de case
sete metros.

La electricidad en España: 151 preguntas y respuestas. Madrid, UNESA, 1988
PENA ES PIÑA, X.: A formación do sector eléctrico en Caliza (1900-1925) e a Sociedad General Gallega de Electricidad. Memoria de Licenciatura (inédita),
Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Santiago , 1986.
PÉREZ FERREIRO, J. : Memoria de la plimera excursión escolar realizada por los alumnos de la misma al río Tambre y fábrica eléctrica. Santiago, Escuela
Normal Superior de Maestros de Santiago-Escuela, Tipográfica Municipal, 1902 .
SÁNCHEZ BARGIELA , R. : 100 años de luz eléctrica en Ponteareas. Ponteareas , Central Eléctrica Sestelo y Cía., 1995 .
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O LABOR DE RESTAURACIÓN PATRIMONIAL:
UNHA NECESIDADE QUE TRANSCENDE A EXPOSICIÓN

Pedro Iglesias Saco

A medida que alguén coñece e valora unha mostra tan rica e específica do patrimonio histórico galego
como a recollida para esta exposición, chega a unha conclusión prioritaria: a preocupación pola recuperación
dos gabinetes científicos ten que xeneralizarse para preservar da deterioración pezas de gran valor cultural,
histórico, científico , tecnolóxico, pedagóxico e mesmo económico , xa que o seu estado de conservación dista,
en moitos casos, de ser o adecuado.
Os pasos que cumpriría seguir están formulados claramente nos acordos internacionais , nas recomendacións da UNESCO e na lexislación sobre Patrimonio Cultural. A coincidencia é total: o primeiro paso é
inventariar as coleccions , despois documentar o seu estado e, como remate desta primeira intervención, "facer
unha escrupulosa investigacion das causas da deterioración para neutralizalas".
Con respecto ó patrimonio histórico-científico dos centros de ensino de Galicia, referencia de partida
para esta exposición, unha vez realizada a investigación inicial detectamos a falta dun plan de conservación,
asumido por todas as partes implicadas e a falta de medios para levalo a cabo .
As causas concretas da deterioración das pezas débense, fundamentalmente, ás inadecuadas condicións
de conservación no pasado ou no presente; sotos con moita humidade, faiados con moito po e cambios bruscos de temperatura , armarios coa couza e mesmo ratos; traslados e almacenamentos inadecuados, e manipulacións e limpezas incorrectas.
As patoloxías teñen unha variedade extraordinaria motivada pola diversidade dos materiais que compoñen as pezas e a función estructural que nelas teñen. Sen embargo , as situacións máis graves e que implican unha gran velocidade de deterioración na actualidade están relacionadas coa degradación das pezas de
madeira de moitos dos instrumentos. Neste sentido , resulta urxente desinfectar e consolidar a madeira, xa que
moitas pezas están montadas sobre estructuras moi atacadas deste material.
Por outra banda , cómpre tamén tratar oxidacións e corrosións dos metais en puntos de articulación dos
aparellos mecánicos; débese facer unha limpeza inicial da maioría das pezas, xa que a suciedade acumulada
impide verificar o estado de conservación; é preciso dotar de armarios e vitrinas de almacenamento adecuados os centros e deberíase remitir información e asesoramento técnico ós depositarios das coleccións.
Con carácter global, resulta prioritario debater e definir un plan xeral de conservación que perfile os
criterios para as intervencións restauradoras , definidos xenericamente na carta do Restauro elaborada en
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Roma en 1972. Destes dedúcese qw~ a conservación das características esenciais dos obxectos é o criterio
determinante. Neste caso trátase de coleccións de carácter didáctico nas que os aspectos experimentais e
demostrativos conforman a súa orixe, polo que ese carácter didáctico debe definir os criterios de conservación e restauración tendentes, na medida do posible, a recuperar a funcionalidade orixinal dos aparellos.
Esta orientación abre unha serie de posibilidades que reforzan e multiplican este valor de partida. A
intervención restauradora pode subministrar unha gran cantidade de datos , documentacion gráfica e técnica
de cada peza que, en soporte informático , pode ir progresivamente configurando o inventario ·como unha base
de datos de <loado acceso e intercambio e, polo tanto, con gran capacidade pedagóxica.
Na carta de Copenhague defínese o traballo do restaurador subliñando que forma parte dun equipo no
que a cooperación interdisciplinar é de suma importancia , así como o exame técnico preliminar para determinar o significado documental do obxecto , a súa estructura orixinal, os materiais constituíntes e o estado de
ns rvación. Este é o punto de partida para poder facer unha proposta de tratamento e, se esta é precisa,
l vala a cabo. Chegariamos aquí a outro atranco que habería que solucionar: a escaseza de profesionais con
f rmación e experiencia específica neste campo que combina aspectos tan diversos e plurais.

Proceso completo
de restauración e limpeza
dun carrete de Ruhmkorff
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Estado inicial e final
dunha das pezas restauradas
para a Exposición
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