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Co je to plazma ?Co je to plazma ?

!! DefiniceDefinice

!! Kvazineutrální Kvazineutrální plynplyn

!! Kolektivní chováníKolektivní chování

!! Výskyt v příroděVýskyt v přírodě

!! TokamakTokamak, PALS , PALS ((Prague Asterix Prague Asterix Laser Laser SystemSystem))



Charakterizace plazmatuCharakterizace plazmatu

!! Hustota plazmatu Hustota plazmatu –– nn

!! nni i ≈≈ nne e ≈≈ nn ((kvazineutralitakvazineutralita))

!! nnii –– hustota iontůhustota iontů

!! nnee –– hustota elektronůhustota elektronů

!! TTee –– teplota plazmatu v teplota plazmatu v eVeV (1eV = 11600K)(1eV = 11600K)



Pracovní úkol Pracovní úkol 

!! Změřit VA charakteristiku plazmatického Změřit VA charakteristiku plazmatického 

výboje na plazmatické trubici pro 2 výboje na plazmatické trubici pro 2 

různá napětí.různá napětí.

!! Odhadnout teplotu Odhadnout teplotu TTee a hustotu a hustotu 

plazmatu plazmatu nn



Experimentální uspořádání Experimentální uspořádání 

!! Pomůcky :Pomůcky :
!! nízkotlaká neonová nízkotlaká neonová 

trubicetrubice
!! zdroj napětí 0 zdroj napětí 0 ÷ 50V50V
!! voltmetr, ampérmetrvoltmetr, ampérmetr
!! zdroj napětí 0 zdroj napětí 0 ÷ 2kV2kV
!! KabelyKabely
!! PCPC

Dvojitá 
Langmuierova
sonda

Nízkotlaký 
výboj



Fotografická dokumentaceFotografická dokumentace



MěřeníMěření

VA c harakte ris tika nízko tlaké ho  v ýbo je
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Vyhodnocení datVyhodnocení dat

Proud mezi sondami 10 uA
(mě ření č.2)
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Exp. data
Interpolace

Proud mezi sondami 6 uA
(měření č.1)
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VýsledkyVýsledky

!! Měření č.1 :Měření č.1 :
!! TTee = 2,8= 2,8 eVeV
!! nn = = 3,27 * 103,27 * 101919 mm--33

!! Měření č.2 :Měření č.2 :
!! TTee = 2,4= 2,4 eVeV
!! nn = = 6,11 * 106,11 * 101919 mm--33



Tokamak CastorTokamak Castor (ÚFP AV ČR)(ÚFP AV ČR)

!! Tokamak Tokamak CastorCastor

!! ∅∅∅∅∅∅∅∅ toroidu 8 cmtoroidu 8 cm

!! Jednoduchá Jednoduchá 
LangmuierovaLangmuierova sondasonda

!! TTee =  12=  12 eVeV

!! II11++ =  43 =  43 mAmA



ZávěrZávěr

!! Proniknutí do základů fyziky plazmatuProniknutí do základů fyziky plazmatu
!! Praktické měřeníPraktické měření
!! Seznámení s Seznámení s tokamakemtokamakem



Poděkování a referencePoděkování a reference

!! FJFIFJFI
!! Sponzorům akceSponzorům akce
!! Ústavu fyziky plazmatu AV ČRÚstavu fyziky plazmatu AV ČR
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