




	

Abstrakt	

Diplomová	 práce	 se	 zabývá	 určením	 rozložení	 teploty	 oblouku	 v	reálném	 jističi.	

Tato	 problematika	 je	 řešena	 formou	 analýzy	 naměřených	 emisních	 spekter	

ve	zvolených	bodech	jističe.	Byla	provedena	prvková	analýza	jednotlivých	spekter,	

na	základě	které	byla	 stanovena	 teplota	v	daných	bodech.	Pro	výpočet	 teploty	 se	

použila	metoda	poměru	 intenzity	 dvou	blízkých	 spektrálních	 čar	 a	 pyrometrické	

přímky.	 Hlavním	 výsledkem	 je,	 mimo	 stanovení	 teploty,	 zjištění,	 že	 dochází	

ke	značné	změně	prvkového	složení	plazmatu	během	doby	existence	výboje.	
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Abstract	

This	master	 thesis	deals	with	determination	of	 temperature	 field	 in	a	real	circuit	

breaker.	This	issue	is	solved	by	analysis	of	measured	emission	spectra	at	selected	
points	of	the	circuit	breaker.	Spectral	 line	ratios	and	Boltzmann	plot	are	used	for	

calculation	 of	 temperature.	 These	 methods	 are	 based	 on	 elemental	 analysis	 of	
plasma.	The	main	result	is	finding	significant	changing	of	chemical	composition	of	
plasma	beyond	determination	of	temperature	field.	
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1 ÚVOD 

Elektrický	oblouk	vzniká	na	pohybujících	se	kontaktech	spínacího	přístroje	při	

zapínacím	 a	 vypínacím	 pochodu.	 Na	 spínací	 přístroje	 jsou	 kladeny	 vysoké	

požadavky.	 Musí	 být	 schopny	 elektrický	 oblouk	 zcela	 uhasit	 a	 to	 navíc	 za	 velmi	

krátkou	dobu.		

Běžné	 elektroinstalační	 vypínače	 či	 spínače	 ve	 spotřebičích	 jsou	 uzpůsobeny	

na	 spínání	 svých	 jmenovitých	 proudů.	 Nejsou	 nijak	 konstrukčně	 upraveny	

a	neslouží	 k	 vypínání	 vyšších	proudů	než	 jsou	 jejich	 jmenovité.	 Je	 zde	ale	kladen	

důraz	na	materiál,	ze	kterého	jsou	kontakty	vyrobeny.	Kontakty	musí	mít	dobrou	

mechanickou	a	 tepelnou	odolnost	 a	 také	musí	být	 schopny	dobře	vést	 elektrický	

proud.		

Pro	 vypínání	 nadproudů	 a	 proudů	 zkratových	 slouží	 jistící	 přístroje,	 které	

dokáží	 vypnout	 poruchový	 obvod	 dříve,	 než	 dojde	 ke	 zničení	 výše	 zmíněných	

spotřebičů	 nebo	 k	úrazu	 osob	 či	 zvířat.	 Jsou	 speciálně	 konstrukčně	 upraveny.	

Pokud	nedojde	k	uhasnutí	oblouku	na	kontaktech	vlivem	jejich	oddálení,	je	oblouk	

pomocí	Lorentzovi	síly	přenesen	do	zhášecí	komory,	kde	dojde	k	jeho	bezpečnému	

uhasnutí.	

Aby	 bylo	 možné	 navrhnout	 kvalitní	 jistící	 přístroj,	 je	 nutné	 znát	 fyzikální	

vlastnosti	elektrického	oblouku.	Tato	diplomová	práce	má	za	cíl	stanovení	teploty		

oblouku	 v	jističi	 ve	 vybraných	 bodech.	 Diagnostika	 oblouku	 se	 provede	 pomocí	

optické	 emisní	 spektroskopie.	 Teplota	 se	 následně	 určí	 z	poměru	 intenzity	 dvou	

blízkých	spektrálních	čar	a	z	pyrometrické	přímky.	
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2 JISTIČ 

Jistič	 je	 elektrický	 přístroj,	 jehož	 hlavní	 funkcí	 je	 samočinné	 rozpojení	 a	

ochrana	 elektrických	 obvodů	 a	 zařízení	 před	 tepelnými	 a	 dynamickými	 účinky	

nadproudů	 a	 zároveň	 také	 zajišťuje	 ochranu	 osob	 a	 zvířat	 před	 úrazem	

elektrickým	 proudem.	 Rychlost	 vybavení	 jističe	 závisí	 na	 velikosti	 nadproudu	 a	

době	 jeho	 trvání,	 jenž	 odpovídají	 jeho	 vypínací	 charakteristice.	 Nadproudem	 se	

rozumí	 přetížení	 proudem,	 který	 je	 vyšší	 než	 je	 dovolený	 jmenovitý	 proud,	 či	

zkratový	proud.	Oproti	pojistce	se	jedná	o	nedestruktivní	jistící	přístroj	s	možností	

opětovného	použití	po	vybavení	 spouště.	 Jističe	vznikly	 začátkem	20.	 století,	 kdy	

nastal	masivní	rozvoj	využívání	elektrické	energie,	jelikož	pojistky	nebyly	schopny	

za	 přijatelných	 podmínek	 vypínat	 malé	 nadproudy.	 V	dnešní	 době	 mají	 jističe	

široké	 uplatnění	 a	 dají	 se	 rozdělit	 podle	 následujících	 základních	 kritérií,	 jak	

uvádí		[1]:	

a) počet	pólů:	

• jednopólové,	
• trojpólové.	

b) typ	vypínací	charakteristiky:	

• A	–	pro	jištění	polovodičů,	
• B	–	pro	jištění	vedení,	
• C	–	pro	jištění	zařízení	způsobující	proudové	rázy	(např.	více	pólové	

motory),	
• D	 –	 pro	 jištění	 zařízení	 způsobující	 vysoké	 proudové	 rázy	 (např.	

transformátory,	dvoupólové	motory).	
c) druh	nadproudové	spouště:	

• termomagnetická	spoušť,	
• elektronická	spoušť,	

• kataraktová	 spoušť	 (jedná	 se	 o	 elektromagnetickou	 spoušť	
s	hydraulickým	 zpožděním,	 až	 na	 výjimky	 se	 dnes	 už	 téměř	
nepoužívá).	

Jistič	 je	 také	 dále	 možné	 dovybavit	 doplňkovým	 zařízením	 jako	 je	

např.	 	podproudová,	 podpěťová	 či	 vypínací	 spoušť	 a	 nebo	motorovým	pohonem,	

který	umožňuje	dálkové	ovládání	jističe.	

2.1 Základní parametry a vypínací charakteristika jističe 

Mezi	základní	parametry	jističe	patří	následující:	

• Jmenovitý	proud	!!	 –	proud,	který	může	 jističem	procházet	 trvale,	aniž	

by	došlo	k	vybavení	(vypnutí),	

• Jmenovité	napětí	!!	–	napětí,	na	které	je	daný	jistič	dimenzován,	
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• Zkratová	 vypínací	 schopnost	 –	 taková	 hodnota	 zkratového	 proudu,	

kterou	je	jistič	schopen	vypnout	(zhruba	6	–	25	kA).	

Vypínací	 charakteristika	 jističe	 	představuje	 závislost	 	doby	 	vypnutí	 na	

velikosti	 	nadproudu,	 který	 jím	 prochází.	 Proud	 	se	 	většinou	 	udává	

v	násobcích		jmenovitého	proudu	a	vypínací	čas	odpovídá	tzv.	 	„studenému“	stavu	

jističe,	kdy	jistič	nebyl	zatěžován	průchodem	daného	proudu.	Vypínací	doba	jističe	

pro	daný	proud	může	být	kratší,	než	je	vypínací	doba	ve	„studeném“	stavu.	Záleží	

to	 především	 na	 velikosti	 a	 době	 trvání	 průchodu	 proudu.	 Je	 to	 způsobeno	

tzv.	 	„tepelnou	 pamětí“	

nadproudové	 spouště	 jističe.	

Tato	 	vlastnost	 je	 však	

z	praktického	 hlediska	 vhodná,	

jelikož	 jištěné	 zařízení	 má	 také	

„tepelnou	 paměť“.	 Vypínací	

charakteristiky	 (obrázek	 2.1)	

jsou	 ohraničeny	 mezemi,	

které	 	odpovídají	 příslušným	

předmětovým	 normám	 	 ČSN.	

Nejdůležitější	 meze	 pro	

praktické	 využití	 jsou	 meze	

ohraničující	 oblast	 na	 vypínací	

charakteristice,	 a	 jsou	 to	

hodnoty	 Int	 a	 It,	 které	 jsou	

udávané	 v	násobcích	 In	 jističe.		

Int	 je	 smluvený	 nevypínací	

proud	 a	 je	 to	 taková	 velikost	

proudu,	 při	 které	 nesmí	 dojít	

k	vybavení	 jističe	 do	 smluvené	

doby.	 It	 je	 smluvený	 vypínací	

proud,	při	jehož	průchodu	dojde	

k	 vybavení	 jističe	 do	 smluvené	

doby.	 Pro	 jističe	 používané	 pro	

domovní	 a	 podobné	 (jistič	

charakteristiky	 B)	 instalace	 jsou	 tyto	 meze	 dány	 normou	 ČSN	 	EN	 	60898	 -	 1	 a	

jejich	 hodnoty	 pro	 oblast	 časově	 závislé	 (teplené)	 spouště	 jsou	 uvedeny	

v	tabulce		2.1.	[2]	
Obrázek	2.1: Vypínací charakteristika jističe [2] 

	

 

	

Obrázek	2.1: Vypínací	charakteristika	jističe	[2] 
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Tabulka	2.1:	Meze	vypínacích	charakteristik	jističů	podle	ČSN	EN	60898-1	[2]	

Smluvený	nevypínací	proud	!!"	 pro	!		≥	1	h	 !!" = 1,13 ∙ !!		

Smluvený	vypínací	proud	!!	 pro	!		≤	1	h	 !! = 1,45 ∙ !!		

Vypínací	prahový	proud	!!		pro	1	s		<		t		<	60	s	 pro	!!	≤		32	A	
!! = 2,55 ∙ !!		

pro	1	s		<		t		<	120	s	 pro	!!		>	32	A	

Hodnoty	rozsahů	pro	okamžité	(zkratové)	vypínání	norma	definuje	pro	3	typy	
jističů	s	charakteristikou	B,	C	a	D	a		jsou	uvedeny	v	tabulce	2.2.	

Tabulka	2.2:	Rozsahy	okamžitého	vypínání	jističů	jednotlivých	typů	podle	ČSN	EN	60898-1	[2]	

Jistič	typu	 Rozsah	vypínání	podle	ČSN	EN	60898-1	
B	 nad	3 ∙ !!	do	5 ∙ !!	včetně	
C	 nad	5 ∙ !!	do	10 ∙ !!	včetně	
D	 nad	10 ∙ !!	do	20 ∙ !!	včetně	

2.2 Hlavní části a princip funkce jističe	
Základní	 části,	 které	 obsahuje	 jistič,	 jsou	 popsány	 níže	 a	 jejich	 vnitřní	

uspořádání	je	zobrazeno	na	obrázku	2.2.	Jedná	se	o	jistič	s	charakteristikou	typu	B	

a	s	!! =  10 A.	Vnitřní	uspořádání	a	základní	části	jsou	u	jiných	typů	jističů	řešeny	

různě.	

• Připojovací	svorky	–	pomocí	nich	se	jistič	připojí	k	vnějšímu	obvodu.	

• Spínací	 systém	 –	 slouží	 k	ovládání	 polohy	 (zapnuto,	 vypnuto)	

kontaktního	systému,	který	je	dále	ve	vazbě	s	nadproudovou	spouští.	

• Kontaktní	a	zhášecí	systém	–	zajišťuje	ve	spojení	se	spínacím	systémem	

spínání	a	rozpínání	obvodu	od	běžných	proudů	až	po	proudy	zkratové.	

Kontakty	musí	být	odolné	vůči	účinkům	elektrického	oblouku	a	svaru	a	

také	musí	mít	malý	a	dlouhodobě	stálý	přechodný	odpor.	

• Nadproudová	 spoušť	 –	 sleduje	 velikost	 procházejícího	 proudu	

v	jištěném	obvodu	a	dle	jeho	velikosti	zasílá	impuls	spínacímu	systému,	

aby	došlo	k	samočinnému	rozpojení	kontaktů.	

Správná	 funkce	 jističe	 je	zajištěna	 termomagnetickou	spouští,	která	se	skládá	
ze	dvou	částí.	První	část	je	tvořena	bimetalem,	což	je	pásek	tvořený	dvěma	kovy	o	
různých	 tepelných	 roztažnostech,	 který	 mění	 svůj	 tvar	 v	závislosti	 na	 teplotě.	
Bimetal	je	vyhříván	buď	přímo	anebo	je	ovinut	či	je	k	němu	přiložen	topný	pásek	
neboli	topítko	a	potom	se	jedná	o	vyhřívání	nepřímé.	Spoušť	na	přetížení	(tepelná	
spoušť)	 je	 tvořena	 právě	 bimetalem.	 Jedná	 se	 o	 časově	 závislou	 část	 vypínací	
charakteristiky	jističe.	Princip	spočívá	v	tom,	že	průchodem	nadproudu	se	bimetal	
ohřívá	 a	 v	důsledku	 toho	 mění	 svůj	 tvar.	 Prohýbá	 se	 až	 do	 takové	 podoby,	 kdy	
dojde	 vlivem	 mechanické	 vazby	 k	uvolnění	 západky	 spínacího	 mechanismu	 a	
následně	 k	samočinnému	 rozpojení	 silových	 kontaktů	 díky	 energii,	 která	 je	
akumulovaná	v	pružinách	spínacího	systému.	
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Obrázek	2.2: Vnitřní	uspořádání	jističe	s	termomagnetickou	nadproudovou	spouští	

Druhá	 část	 termomagnetické	 spouště	 je	 tvořena	 elektromagnetem,	 který	

představuje	 časově	 nezávislou	 část	 vypínací	 charakteristiky.	 Jedná	 se	 o	

tzv.		okamžitou	či	zkratovou	spoušť.	Konstrukce	této	spouště	se	liší	od	typu	jističe.	

U	 jističů	 pro	 domovní	 instalace	 je	 vinutí	 elektromagnetu	 tvořeno	 cívkou.	 Počet	

závitů	cívky	závisí	od	!!	a	typu	charakteristiky	jističe	(B,	C	nebo	D).	Čím	větší	je	!!,	

tím	menší	je	počet	závitů	cívky.	Jádro	cívky	je	tvořeno	železným	feromagnetickým	

válečkem	s	úderníkem.	 Jádro	 je	 vtaženo	do	dutiny	 cívky	elektromagnetu	poté,	 co	

proud	 procházející	 obvodem	 dosáhne	 hodnoty	 odpovídající	 typu	 jističe	 a	 vyšší.	

Následně	 úderník	 uvolní	 západku	 a	 dojde	 k	rozpojení	 kontaktů	 stejně	 jako	 u	

bimetalu.	 Konstrukční	 řešení	 proudovodné	 dráhy	 u	 jističů	 umožňuje	 omezovat	

zkratový	proud	podobně,	 jako	 je	tomu	u	pojistek.	Proudovodná	dráha	 je	v	oblasti	

kontaktů	 ve	 tvaru	 smyčky	 a	 vzniklá	 elektrodynamická	 síla	 od	 této	 smyčky	

poměrně	 rychle	 oddálí	 pohyblivý	 kontakt	 dříve,	 než	 zkratový	 proud	 nabyde	 své	

maximální	hodnoty.	Mezi	rozevřenými	kontakty	vznikne	elektrický	oblouk,	který	je	

elektrodynamickou	 silou	 smyčky	 vyhnán	 do	 zhášecí	 komory.	 Zhášecí	 komora	 je	

tvořena	feromagnetickými	železnými	plechy,	které	také	přitahují	elektrický	oblouk	

pomocí	magnetického	pole.	Tím	se	délka	oblouku	zvětší	a	uvnitř	zhášecí	komory	se	

oblouk	 rozdělí	 na	 menší	 oblouky	 mezi	 jednotlivými	 plechy.	 Napětí	 na	 oblouku	

vzroste	 a	 začne	 docházet	 k	jeho	 ochlazování	 a	 deionizaci.	 Tento	 mechanismus	

umožňuje	 významné	 omezení	 tepelných	 a	 dynamických	 účinků	 zkratového	

proudu.	[2]	
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3 PLAZMA 

Plazma	 je	 považováno	 za	 čtvrté	 skupenství	 hmoty.	 Zahřívá-li	 se	 pevná	 látka,	

dojde	 k	jejímu	 roztavení	 a	 při	 dalším	 zahřívání	 se	 z	kapaliny	 stane	 plyn.	

Opětovným	 zahříváním	 se	 získá	 vodivý	 plyn	 –	 ionizovaný	 plyn.	 Jedná	 se	 tedy	 o	

vysoce	zahřátý	plyn	(10	000	°C	a	vyšší)	s	velkým	stupněm	ionizace,	který	dokáže	

vést	elektrický	proud.	Plazma	se	dále	definuje	jako	kvazineutrální	ionizovaný	plyn	

vykazující	kolektivní	chování.		

Pojem	kvazineutralita	 znamená	 stav	blízký	neutralitě.	 Celkový	počet	 záporně	

nabitých	elektronů	 je	přibližně	stejný,	 jako	počet	kladně	nabitých	 iontů.	Navenek	

plyn	působí	jako	elektricky	neutrální.		

Kolektivní	 chování	 znamená,	 že	 pohyb	 nabitých	 částic	 je	 ovlivněn	 pohybem	

dalších	 nabitých	 částic,	 a	 to	 až	 na	 vzdálenost	 Debyeovy	 stínící	 délky.	 Debyeova	

stínící	 délka	 definuje	 vzdálenost,	 do	 které	 jsou	 náboje	 v	plazmatu	 vnímány	 jako	

nestíněné	a	vypočítá	se	podle	rovnice (3.3).	Na	delších	vzdálenostech	se	působení	

už	neuvažuje,	jelikož	je	pole	dostatečně	odstíněno.	

3.1 Základní plazmatické parametry a kritéria plazmatu 

Plazmatické	parametry	charakterizují	plazma,	umožňují	jeho	popis	a	rozdělení.	

Mezi	 základní	 plazmatické	 parametry	 patří	 stupeň	 ionizace	 plazmatu,	 Debyeova	

stínící	 délka,	 plazmatický	 parametr	 či	 plazmová	 frekvence.	 Tyto	 parametry	 jsou	

dále	podle	[3,4]	rozepsány. 

3.1.1 Stupeň ionizace plazmatu 

Stupeň	ionizace	plazmatu	závisí	na	teplotě	plazmatu	a	definuje	se	jako	poměr	

počtu	 ionizovaných	 částic	 ku	 celkovému	 počtu	 částic.	 Jedná	 se	 o	 jeden	

z	nejdůležitějších	 parametrů	 plazmatu,	 který	 určuje	 jeho	 chování.	 Podle	 stupně	

ionizace	se	plazma	dělí	na	silně	a	slabě	ionizované.	V	silně	ionizovaném	plazmatu	

převládá	 koncentrace	 nabitých	 částic	 nad	 koncentrací	 neutrálních	 molekul.	

Naopak	v	slabě	ionizovaném	plazmatu	je	koncentrace	nabitých	částic	zanedbatelně	

malá.			

Přibližnou	hodnotu	lze	vypočítat	pomocí	Sahovy	rovnice:	[3,4] 

!!

!!

≈ 2,4 ∙ 10!"
!!

!

!

!!

!
!
!!

!"  . (3.1)	
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3.1.2 Debyeova stínící délka 

Při	vzájemném	působení	dvou	nabitých	částic	v	plazmatu	bude	záležet	na	jejich	

vzdálenosti,	 ve	 které	 se	 tyto	 částice	 vůči	 sobě	 nacházejí.	 Elektrické	 pole,	 které	

vytvoří	 náboj	 !!,	 působí	 ve	 vakuu	 na	 náboj	 !!	 silou	 podle	 Coloumbova	

zákona:	 [3,4] 

! =
1

4!!!

∙
!!!!

!!
. (3.2)	

Z	 Coloumbova	 zákona	 vyplývá,	 že	 elektrické	 pole	 ve	 vakuu	 klesá	 s	druhou	

mocninou	 vzdálenosti.	 V	ionizovaném	 plynu	 elektrické	 pole	 klesá	 s	rostoucí	

vzdáleností	 mnohem	 rychleji.	 Je	 to	 způsobeno	 tím,	 že	 opačně	 nabité	 částice	

v	prostoru	 postupně	 odstiňují	 vložený	 náboj.	 Pokles	 způsobený	 odstiňováním	 je	

exponenciální	a	vzdálenost,	ve	které	pole	zesláblo	na	37%	hodnotu	svého	maxima,	

se	nazývá	Debyeova	stínící	délka.		

Debyeova	stínící	délka	se	vypočítá	podle	následující	rovnice:	[3,4] 

!! =
!!!"

!!!
. (3.3)	

Koule	o	poloměru	!!	 se	nazývá	Debyeova	 sféra.	Debyeova	 stínící	délka	 roste	

s	rostoucí	teplotou	plynu	a	klesá	s	rostoucí	hustotou	nabitých	částic	v	plynu. 

3.1.3 Plazmatický parametr 

Nachází-li	se	v	oblasti	stínící	vrstvy	malé	množství	nabitých	částic	(např.	pouze	

dvě	 nabité	 částice),	 není	 mechanismus	 Debyeova	 stíněný	 platný.	 Platí	 pouze	 za	

předpokladu,	je-li	stínících	částic	dostatečně	velké	množství.	Počet	částic	!!	uvnitř	

Debyeovi	sféry	se	vypočítá	podle	následující	rovnice	a	tato	veličina	či	její	násobek	

se	nazývá	plazmatický	parametr.	[3,4]	

!! = !
4

3
!!!

!
=
4!

3

!
!

!

!
!
!

!

!!

!

!

!

!

!

!

. (3.4)	

3.1.4 Plazmová frekvence 

Jsou-li	 elektrony	 vychýleny	 oproti	 iontovému	 pozadí,	 dojde	 k	vytvoření	

takového	elektrického	pole,	které	se	snaží	svými	účinky	obnovit	neutralitu.	Vlivem	

setrvačných	sil,	které	nedovolí	elektronům	se	v	rovnovážné	poloze	zastavit,	začnou	

elektrony	 vykonávat	 kmitavý	 pohyb,	 který	 se	 nazývá	 plazmová	 oscilace.	 Úhlová	

frekvence	těchto	kmitů	se	nazývá	plazmová	frekvence.		
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Ve	studeném	plazmatu	se	plazmová	frekvence	vypočítá	jako:	[3,4]	

!! =
!!!

!!!!

. (3.5)	

Z	 rovnice	 je	patrné,	 že	 s	rostoucí	 koncentrací	 stejně	nabitých	 částic	!	 roste	 i	

plazmová	 frekvence.	Tedy	díky	většímu	množství	elektronů	a	náboje	obsaženého	

v	iontovém	pozadí	 se	 podle	 Coulombova	 zákona	 částice	 budou	 k	sobě	přitahovat	

větší	 silou.	 Jestliže	 by	 elektrony	 měly	 větší	 náboj,	 plazmová	 frekvence	 by	 také	

vzrostla,	protože	síla	působící	mezi	opačně	nabitými	částicemi	by	byla	větší.	Pokud	

by	 elektrony	měly	 vyšší	 hmotnost,	 plazmová	 frekvence	 by	 byla	 nižší	 kvůli	 delší	

brzdné	dráze	elektronů.	 

3.1.5 Kritéria plazmatu 

Z	výše	 uvedených	 parametrů	 je	 možné	 stanovit	 kritéria,	 jak	 uvádí	 [3,4],	 při	

jejichž	splnění	lze	ionizovaný	plyn	považovat	za	plazma.	Kvazineutrální	ionizovaný	

plyn	je	možné	považovat	za	plazma,	jsou-li	splněny	tři	níže	uvedená	kritéria.	

První	kritérium	pro	plazma	zní:	Aby	bylo	možné	ionizovaný	plyn	považovat	za	

plazma,	 musí	 být	 rozměr	 systému	 !	 řádově	 větší,	 než	 je	 Debyeova	 délka	 !! .	

Vyskytne-li	se	někde	v	systému	náboj,	okolní	částice	budou	mít	dostatečný	prostor	

pro	jeho	odstínění.	

!! ≪ !. (3.6)	

Druhé	kritérium	pro	plazma	 také	souvisí	 s	odstiňováním.	 Je	potřeba	dostatek	

částic,	aby	vzniklý	náboj	mohl	být	odstíněn.	Tedy	počet	nabitých	částic	v	Debyeove	

sféře	musí	být	podstatně	větší	než	jedna.	

!! ≫ 1. (3.7)	

Třetí	kritérium	pro	plazma	souvisí	se	srážkami	částic.	Nabité	částice	se	mohou	

srazit	 s	neutrálními	málokdy,	 v	porovnání	 s	periodou	plazmové	 frekvence.	 Pokud	

by	srážky	nabitých	částic	s	neutrálními	byly	časté,	 jejich	pohyb	by	byl	minimálně	

ovlivněn	 vzájemným	 působením	 jejich	 nábojů	 a	 záležel	 by	 především	 na	 těchto	

srážkách.	Součin	!!!	musí	být	větší	než	jedna,	aby	se	plyn	dal	považovat	za	plazma	

něž	za	neutrální	plyn.	

!!! > 1. (3.8)	

3.2 Energetická bilance plazmatu 

Energetická	bilance	plazmatu	popisuje	poměry	při	přenosu	energie	plazmatem	

elektrických	 výbojů	 ve	 stacionárním	 a	 dynamickém	 stavu,	 jak	 je	 dále	 popsáno	

podle	[5].	Plazma	elektrického	oblouku	přenáší	značné	množství	energie. 
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3.2.1 Stacionární stav 

Ustálený	stav	je	možné	popsat	následující	rovnicí:	

!!" = !!"#$%!&í + !!"#$%!&í + !!"#$"%í. (3.9)	

Při	teoretickém	pojednávání	energetické	bilance	plazmatu	se	obvykle	uvažuje	

pouze	 stacionární	 okolní	médium	 a	 zanedbává	 se	 tedy	 přenos	 tepla	 prouděním.	

Element	plazmatu	se	uvažuje	pouze	malý.	Bilance	je	popsána	Elenbass-Hellerovou	

rovnicí,	 kde	 ! ∙ !! 	 i	 ! ∙ !!	 vyjadřuje	 elektrický	 výkon	 vybavený	 v	elementu	

plazmatu,	!!  představuje	vyzářenou	část	výkonu	a	!!!	a	!!	část	výkonu	předanou	

kondukcí.	Dále	se	uvažuje	pouze	malý	element	plazmatu.	Pro	stacionární	stav	platí:	

! ∙ !! = ! ∙ !
!
= !! − !!! ∙ !!. (3.10)	

Výše	uvedená	 rovnice	 je	v	obecném	stavu	analyticky	neřešitelná.	 Je-li	plazma	

osově	 souměrné,	 !	 je	 konstantní	 a	 ! je	 pouze	 funkcí	 !,	 lze	 rovnici	 upravit	 na	

následující	tvar:	

! ∙ !
!
= !! −

1

!

!

!"
! ∙ !! ∙

!"

!"
. (3.11)	

Při	atmosférickém	tlaku	a	malých	proudech	představuje	vyzářená	část	výkonu	

pouze	malou	část	z	celkového	množství	tepla	a	je	možné	ji	tedy	zanedbat.	Integrací	

a	vynásobením	obou	stran	rovnice	(3.11)	výrazem	2!	se	získá	rovnice	pro	válcově	

souměrné	plazma:	

2 ∙ ! ∙ !
!

! ∙ !!" = −2 ∙ ! ∙ ! ∙ !! ∙
!"

!"
. (3.12)	

Z	rovnice	pro	válcově	souměrné	plazma	vyplývá,	že	pro	udržení	stacionárních	

poměrů	 musí	 být	 plyn	 ohraničen	 válcovou	 plochou	 o	 teplotě	 !!.	 Levá	 strana	

rovnice	představuje	elektrický	příkon	 	!,	který	 je	přiváděn	do	kruhového	válce	o	

poloměru	 !	 a	 jednotkové	 výšce.	 Pravá	 strana	 rovnice	 určuje	 množství	 tepla	

prostupujícího	 pláštěm	 za	 jednotku	 času.	 Je-li	 poloměr	 !	 natolik	 velký,	 že	

v	oblastech	 mimo	 válec	 (! > !!)	 neteče	 žádný	 proud,	 bude	 levá	 strana	 rovnice	

představovat	 celkový	 příkon	 přivedený	 do	 vrstvy	 s	jednotkovou	 výškou.	 Tento	

příkon	!	bude	pro	větší	poloměry	konstantní,	a	proto	je	možné	jej	při	následující	

úpravě	považovat	za	konstantu.	Další	integrací,	nyní	už	separovatelné	rovnice,	od	

!
!

 > !!	se	získá	vztah:	

! ∙
1

!

!!

!!

!" = −2 ∙ ! ∙ !! ∙ 1

!!

!!!

!". (3.13)	

! ∙ !" !! − !" !! = −2 ∙ ! ∙ !! ∙ !! − !!! . (3.14)	
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! =
2 ∙ ! ∙ !! ∙ !!!

− !!

!"
!!

!!

. (3.15)	

Z	 rovnice	 (3.14)	 lze	 vyvodit	 následující:	 jelikož	 příkon	!	 je	 konstantní	 a	 při	

stálém	!!	a	rostoucím	!!	roste	i	rozdíl	teplot	a	proto	i	!!! .	To	znamená,	že	při	stále	

rozšiřujícím	se	sloupci	plazmatu	až	do	nekonečna	by	rostla	i	jeho	teplota	také	až	do	

nekonečna	a	nejednalo	by	se	tedy	o	ustálený	stav.	Proto	musí	být	prostor	vyplněný	

plazmatem	ohraničen	a	okrajová	teplota	dosahuje	nízkých	hodnot.	

3.2.2 Dynamický stav 

Během	přechodných	stavů	plazmatu	dochází	ke	spotřebě	části	dodané	energie	

na	 změnu	 energetického	 stavu	 látek	 v	obloukovém	 prostoru.	 Dynamický	 stav	 je	

popsán	následující	rovnicí: 

! ∙ !
!
= !! − !!! ∙ !! + !

!!

!!
. (3.16)	

Jakmile	 odezní	 přechodné	 stavy,	 člen	 !
!!

!!
	 bude	 mít	 nulovou	 hodnotu	 a	

rovnice	(3.16)	se	změní	na	rovnici	(3.10),	která	popisuje	stacionární	stav.	

3.3 Srážky 

V	plazmatu	dochází	ke	srážkám	nabitých	částic.	Charakter	těchto	srážek	i	jejich	

mechanismus	 je	 odlišný	 od	 srážek	 neutrálních	 částic,	 při	 kterých	 dochází	

k	prudkým	změnám	směru	jejich	pohybu.	V	plazmatu	jsou	změny	směru	pohybu	a	

rychlosti,	 způsobené	 ve	 většině	 případů	 elektrickým	 polem,	 méně	 náhlé,	 jak	

demonstruje	obrázek	3.1.	

 
Obrázek	3.1: Srážky	v	neutrálním	plynu	(nalevo)	a	srážky	v	plazmatu	(napravo) 

Střední	 volná	 dráha	 se	 dá	 definovat	 jako	 průměrná	 vzdálenost,	 během	 které	

nedošlo	 k	odklonu	 od	 původního	 směru	 o	 90°.	 Se	 vzrůstající	 teplotou	 účinný	

průřez	 srážek	 klesá,	 nabité	 částice	 se	 míjejí	 velkou	 rychlostí,	 a	 tím	 na	 sebe	
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vzájemně	působí	relativně	krátkou	dobu.	To	znamená,	že	odchylky	od	původních	

drah	jsou	velmi	malé.	Na	elektrickou	vodivost	plazmatu	má	vliv	charakter	srážek	a	

vodivost	 závisí	 především	 na	 teplotě	 a	 minimálně	 na	 koncentraci	 plazmatu.	

S	rostoucí	 teplotou	 vodivost	 vzrůstá,	 jelikož	 účinný	 průřez	 srážek	 klesá.	

Procházejícímu	 proudu	 při	 nízkých	 koncentracích	 brání	 malé	 množství	 nosičů	

náboje	a	při	vysokých	koncentracích	velký	počet	srážek.	[6] 

3.4 Záření plazmatu 

Záření	plazmatu	patří	k	základním	projevům	jeho	existence	a	má	velký	význam	

pro	 diagnostiku	 plazmatu.	 Záření	 (radiace)	 je	 elektromagnetické	 vlnění	

s	částicovým	chvěním.	Běžně	záření	vykazuje	jak	vlnový,	tak	i	částicový	charakter.		

Elektromagnetické	 vlnění	 je	 děj,	 který	 představuje	 vzájemné	 přeměny	

elektrické	 a	 magnetické	 složky	 pole.	 Obě	 složky	 jsou	 neoddělitelně	 spojeny	 a	

vytváří	 jediné	elektromagnetické	pole,	kde	elektrická	složka	 je	 tvořena	vektorem	

intenzity	elektrického	pole	!	a	magnetická	složka	je	tvořena	vektorem	magnetické	

indukce	!.	Elektrická	a	magnetická	složka	jsou	navzájem	kolmé	a	jsou	také	kolmé	

na	 směr	 šíření	 vlnění.	 To	 znamená,	 že	 každé	 elektromagnetické	 vlnění	 je	 vlnění	

příčné	 a	 lze	 jej	 charakterizovat	 intenzitou a frekvencí	 či	 vlnovou	 délkou.	 Mezi	

dvěma	posledními	veličinami	platí	následující	vztah:	

! ∙ ! =
!

!
. (3.17)	

Index	 lomu	!	 se	 ve	vzduchu	a	při	 atmosférickém	 tlaku	 zanedbává	 (! ≈  1)	 a	

tedy	 záření	 lze	 chápat	 jako	 soubor	 fotonů,	 jejichž	 energie	 se	 dá	 vyjádřit	 pomocí	

Planckovy	konstanty	ℎ:	

!! = ℎ ∙ ! = ℎ ∙
!

!
. (3.18)	

Ze	 zákonu	 zachování	 energie	 plyne,	 že	 charakteristické	 hodnoty	 záření	 jsou	

úměrné	 energii,	 která	 je	 potřebná	 pro	 jeho	 emisi	 či	 energii	 dodané	při	 absorpci.	

Záření	má	 poměrně	 široký	 rozsah	 vlnových	 délek,	 jelikož	 fotony	mohou	 vznikat	

mnoha	 různými	 způsoby.	 Ve	 viditelném	 spektru	 (380	 nm	 –	 780	 nm)	 leží	 pouze	

malá	část	tohoto	rozsahu.	

Vznik	 záření	 je	 doprovázen	 změnou	 energie	 částic,	 při	 přechodu	 částic	

z	jednoho	 energetického	 stavu	 do	 druhého,	 např.	 rekombinací,	 vlivem	 srážek	

s	jinými	 částicemi	 atd.	 Frekvence	 záření	 je	 pak	 závislá	 na	 rozdílu	 energií	 částic	

před	 a	 po	 srážce.	 Na	 základě	 předchozí	 úvahy	 lze	 vztah	 (3.18)	 upravit	 na 

vztah (3.19),	 ze	 kterého	 je	 patrné,	 že	 frekvence	 záření	 je	 rovna	 rozdílu	 energií	

částic	před	a	po	srážce.	Podle	složení	atomů	a	typu	srážky	vzniká	záření	spojité	či	

čarové.	[7]			
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!! − !! = ∆!! = ℎ ∙ ! = ℎ ∙
!

!
. (3.19)	

Pojem	opticky	husté	 a	 řídké	plazma	 souvisí	 se	 střední	 volnou	dráhou	 fotonů	

v	plazmatu.	 Za	 opticky	 husté	 plazma	 se	 považuje	 takové,	 které	 má	 rozměry	

mnohem	 větší,	 než	 je	 střední	 dráha	 fotonů	 a	 záření	 neopouští	 plazma,	 jelikož	

všechny	 fotony	 jsou	 v	dané	 vrstvě	 reabsorbovány.	 Opticky	 řídké	 plazma	 má	

rozměry	srovnatelné	se	střední	volnou	dráhou	elektromagnetického	záření,	které	

plazmatem	 prochází.	 Fotony	 nejsou	 téměř	 vůbec	 pohlcovány	 a	 záření	 vystupuje	

z	plazmatu.	[6] 

3.5 Čarové a spojité záření 

Zcela	 ionizované	 plazma	 obsahuje	 jen	 elektrony,	 které	 nevyzařují	 spektrální	

čáry	jako	neutrální	atom.	Elektrony	v	atomovém	obalu	jsou	na	počátku	děje	vázané	

k	určitým	energetickým	hladinám	a	při	rekombinaci	má	elektron	energii	úměrnou	

jeho	rychlosti,	která	nabývá	libovolných	spojitých	hodnot.	Výsledný	rozdíl	energií	

před	a	po	srážce	už	není	kvantován	a	vzniká	záření,	které	má	charakter	spojitého	

spektra.	 Spojité	 záření	 však	 nevzniká	 pouze	 při	 srážce	 dvou	 částic,	 během	 které	

dojde	 k	prudké	 změně	 jejich	 pohybu,	 ale	 také	 působením	 Coulombova	 pole	 na	

volné	 elektrony.	 Tento	 jev	 se	 nazývá	 brzdné	 záření.	 Plazma	 vyzařuje	 čarové	

spektrum,	pouze	obsahuje-li	ještě	volné	atomy	či	ionty	s	elektrony	v	elektronovém	

obalu.	Frekvence	čarového	záření	může	nabývat	pouze	diskrétních	hodnot.	Každý	

atom	 i	 iont	 disponuje	 svým	 vlastním	 charakteristickým	 spektrem,	 které	 má	

obvykle	 spektrální	 čáry	 i	 ve	 viditelném	 spektru.	 Na	 tuto	 problematiku	 je	 dále	

navázáno	v	kapitole	 6.	 [8]	
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4 ELEKTRICKÝ OBLOUK 

Elektrický	oblouk,	také	označovaný	jako	obloukový	výboj	či	spínací	oblouk,	 je	

trvalý	 elektrický	 výboj	 válcového	 tvaru	 soustředěný	 do	 tenkého	 sloupce,	 jehož	

jádro	 je	 tvořeno	 ionizovaným	 plynem	 (plazma),	 které	 přenáší	 elektrický	 proud.	

Elektrický	 oblouk	 je	 schopen	 samostatné	 existence	 po	 libovolně	 dlouho	 dobu,	

dokud	nedojde	k	jeho	přerušení	vhodným	zásahem.	 

4.1 Dělení výbojů 

Elektrický	 výboj	 je	 fyzikální	 jev,	 jenž	 vznikl	 průchodem	 elektrického	 proudu	

plynem	 díky	 pohybu	 nabitých	 částic,	 které	 vznikly	 srážkovými	 procesy	 mezi	

elektrony	 a	 částicemi	 plynu.	 Většinou	 je	 doprovázen	 zvukovými	 a	 světelnými	

efekty.	 Aby	 tento	 jev	 mohl	 vzniknout,	 je	 zapotřebí	 splnit	 následující	 podmínky:	

musí	 existovat	 volné	 nosiče	 náboje	 (elektrony	 a	 ionty)	 a	 dále	 musí	 být	 plynu	

dodána	dostatečná	energie,	která	je	dodávána	různými	způsoby.	

Výboje	 je	 možné	 rozdělit	 na	 základě	 několika	 kritérií.	 Rozlišují	 se	 výboje	

nesamostatné	a	samostatné.	Nesamostatný	výboj	je	takový	výboj,	který	je	schopen	

své	 existence	 pouze	 za	 přítomnosti	 ionizátoru.	 Po	 jeho	 odstranění	 výboj	 zaniká.	

Samostatný	výboj	trvá	i	poté,	co	byl	ionizátor	odebrán.	Dále	se	výboje	rozdělují	na	

výboje	 za	 normálního	 a	 sníženého	 tlaku.	 Kromě	 již	 uvedeného,	 je	možné	 výboje	

rozdělit	 ještě	 podle	 délky	 trvání	 či	 typu	 buzení.	 Voltampérová	 charakteristika	

výboje	 je	 uvedena	 na	 obrázku	 4.1 a	 jednotlivé	 výboje	 jsou	 dále	 podle	 [9,10]	

charakterizovány. 

 
Obrázek	4.1: Voltampérova	charakteristika	výboje,	modifikováno	z	[10] 

1. Nesamostatný	výboj	má	malou	proudovou	hustotu,	nemá	žádné	akustické	či	

světelné	projevy,	není	schopen	vytvořit	dostatečné	množství	nosičů	náboje,	a	proto	

je	zapotřebí	ionizátoru.		
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2. Towsendův	 temný	 výboj	 je	 samostatný	 výboj,	 který	 dosáhl	 hodnoty	 !!"#.	

Elektrony	 jsou	 urychlovány	 vnějším	 elektrickým	polem,	 díky	 čemu	mohou	 tvořit	

další	nosiče	náboje.	Tento	výboj	nemá	žádné	světelné	projevy,	pouze	akustické	ve	

formě	šumění,	syčení	a	slabšího	praskání.	

3. Koróna	 či	 trsovitý	 výboj	 vzniká	 v	silně	 nehomogenním	 elektrickém	 poli	

převážné	 v	okolí	 hran,	 hrotů	 a	 drátů	 s	vysokým	 potenciálem.	 Probíhá	 zde	

autoemise	 elektronů.	 Koróna	 je	 samostatný	 výboj,	 který	 může	 vzniknout	 i	 za	

atmosférického	 tlaku	 a	 je	 doprovázena	 praskáním,	 syčením	 a	 také	 zářením	 ve	

viditelném	spektru.	Jedná	se	o	nežádoucí	výboj	na	vedení	vysokého	napětí,	protože	

způsobuje	ztráty	a	ruší	vysokofrekvenční	přenos.		

4. Doutnavý	 výboj	 se	 nazývá	 studeným,	 jelikož	 jím	 protéká	 malý	 proud	 a	

teplota	 výboje	 a	 elektrod	 je	 malá.	 Jedná	 se	 o	 samostatný	 výboj,	 který	 je	 možné	

pozorovat	 ve	 výbojkách	 za	 sníženého	 tlaku.	 Díky	 sníženému	 tlaku	 se	 prodlužuje	

střední	volná	dráha	elektronů.	Napětí	je	na	výboji	rozloženo	nerovnoměrně	a	díky	

velkému	 potenciálovému	 spádu	 u	 elektrod	 se	 zde	 uplatňuje	 generace	 nosičů	

sekundární	 emisí.	 Doutnavý	 výboj	 se	 uplatňuje	 např.	 v	 tzv.	 doutnavkách	 nebo	

v	zářivkách	a	reklamních	trubicích.	

5. Anomální	 elektrický	 výboj	 je	 druh	 výboje,	 u	 kterého	 dochází	 k	nárůstu	

proudu	a	napětí	mezi	elektrodami.	Je	charakterizován	vyšší	proudovou	hustotou	a	

teplotou	katody.	

6. Jiskrový	 výboj	 je	 samostatný	 krátkodobý	 výboj,	 který	 vzniká	 za	

atmosférického	 tlaku	 mezi	 dvěma	 vodiči	 vysokého	 napětí,	 jakmile	 intenzita	

elektrického	 pole	 dosáhne	 hodnoty	 pro	 lavinovou	 ionizaci.	 Tento	 druh	 výboje	 je	

doprovázen	zvukovými	 i	světelnými	efekty.	Mezi	nejznámější	 jiskrový	výboj	patří	

blesk,	jenž	vyrovnává	napětí	mezi	mrakem	a	zemí	či	mezi	dvěma	mraky.	

7. Obloukový	 výboj	 představuje	 samostatný	 výboj	 mezi	 dvěma	 elektrodami,	

který	vzniká	nejčastěji	 za	atmosférického	 tlaku.	Pro	samotný	vznik	oblouku	stačí	

pouze	 několik	 desítek	 voltů	 a	 silně	 zahřátý	 prostor	 mezi	 elektrodami,	 aby	 bylo	

možné	 vzduch	 ionizovat.	 Po	 vzájemném	dotyku	obou	 elektrod	dojde	 ke	 zkratu	 a	

vlivem	průchodu	vysokého	proudu	dojde	k	rozžhavení	elektrod	na	vysokou	teplotu	

a	ionizovaný	vzduch	následně	vede	proud	i	po	oddálení	elektrod.	Uplatňuje	se	zde	

termoemise	 i	 autoemise.	 Používá	 se	 především	 pro	 obloukové	 svařování,	

osvětlovací	výbojky	či	obloukové	pece.	

4.2 Princip vzniku a zhášení elektrického oblouku 

Vznik	 oblouku	 je	 složitý	 fyzikálně-chemický	 proces.	 Elektrický	 oblouk	 ve	

spínacích	přístrojích	vzniká	během	dvou	dynamických	 jevů.	 Jedná	se	o	zapínací	a	

vypínací	 pochod,	 který	 je	následně	podle	 [11]	popsán.	Princip	 vzniku	oblouku	 je	

pro	 oba	 děje	 rozdílný.	 Zapínací	 oblouk	 zpravidla	 zanikne	 bez	 většího	 vlivu	 na	
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spínací	pochod.	Zhášení	vypínacího	oblouku	je	poměrné	obtížné,	 jelikož	vypínané	

proudy	mohou	dosáhnout	velkých	hodnot.	K	zániku	vypínacího	oblouku	se	docílí	

vhodným	zásahem	do	jeho		fyzikálního	mechanismu.	

Předtím,	 než	 dojde	 ke	 vzniku	 oblouku,	 musí	 být	 plyn,	 nacházející	 se	 mezi	

katodou	a	anodou,	ionizován.	Za	běžných	podmínek	je	tento	plyn	izolant.	Ionizace	

plynu	je	proces,	díky	kterému	se	z	elektricky	neutrálního	atomu	či	molekuly	stane	

iont.	Během	tohoto	procesu	dochází	k	nepružným	srážkám	částic	mezi	katodou	a	

anodou.	Důležitou	roli	zde	hraje	kinetická	energie	srážejících	se	částic.	Aby	došlo	

k	odražení	elektronu,	který	narazil	do	atomu	plynu,	a	zároveň	k	vytržení	elektronu	

z	atomu	 plynu,	 musí	 být	 kinetická	 energie	 při	 srážce	 elektronu	 s	atomem	 plynu	

vyšší,	než	je	výstupní	práce	elektronu.	K	nárůstu	kinetické	energie	částic	v	plynu	je	

možné	 docílit	 vhodným	 ionizačním	mechanizmem.	Mezi	 dva	 základní	 typy	 patří	

nárazová	 ionizace,	 která	 je	 způsobena	 elektrickým	 polem	 a	 tepelná	 ionizace,	

způsobená	nárůstem	teploty	plynu.	

4.2.1 Zapínání elektrického obvodu 

Při	 zapínání	 obvodu	 jsou	 kontakty	 rozpojeny,	 neteče	 přes	 ně	 žádný	 proud	 a	

jsou	studené.	Emise	elektronů	do	okolí	je	malá	a	jejich	výstupní	práce	vysoká.	Při	

zapínání	 dochází	 k	přibližování	 kontaktů,	 roste	 mezi	 nimi	 intenzita	 elektrického	

pole	 až	 do	 doby,	 kdy	 nastane	 prvotní	 průraz	 izolačního	 média	 a	 dojde	

k	  nárazové	ionizaci	atomů	či	molekul.	Začne	protékat	proud	a	nárazová	 ionizace	

začne	přecházet	v	tepelnou.	Zapínací	oblouk	trvá	pouze	po	dobu,	kdy	se	kontakty	

přibližují.	 Jakmile	 dojde	 k	vodivému	 spojení	 kontaktů,	 oblouk	 zanikne.	 Zapínání	

tedy	musí	být	dostatečně	rychlé,	aby	nedošlo	ke	značnému	nárůstu	teploty,	která	

by	mohla	kontakty	ohřát	natolik,	že	by	mohlo	dojít	k	slepení	či	k	jejich	svaření,	což	

by	pak	znamenalo	selhání	přístroje	při	vypínání	obvodu. 

4.2.2 Vypínání elektrického obvodu 

Při	 vypínání	 elektrického	 obvodu	 se	 kontakty	 oddalují,	 klesá	 přítlačná	 síla	 a	

roste	stykový	odpor.	Povrch	kontaktů	není	dokonale	hladký,	ale	obsahuje	drobné	

nerovnosti.	Při	oddalování	kontaktů	v	jistém	okamžiku	teče	vypínací	proud	pouze	

těmito	nerovnostmi,	což	má	za	následek	zvýšení	odpudivé	síly	a	nárůst	proudové	

hustoty,	která	vede	k	nárůstu	teploty	kontaktní	dvojice.	Vlivem	vzrůstající	teploty	

se	elektrony	uvolňují	z	katody	a	dochází	k	termické	ionizaci	plynu.		

Aby	došlo	k	uhasnutí	 oblouku	a	 tím	k	přerušení	proudu	a	 vypnutí	 obvodu,	 je	

třeba	 prostředí	 mezi	 kontakty	 deionizovat	 (rekombinovat).	 Rekombinace	 je	 děj	

opačný	 k	ionizaci,	 během	 kterého	 se	 kladný	 iont	 a	 záporný	 elektron	 spojí	

v	neutrální	 atom	 a	 dojde	 k	uvolnění	 energie	 spotřebované	 na	 ionizaci.	 Vypínací	

oblouk	 je	 užitečný	 pro	 obvod,	 škodlivý	 pro	 vypínač.	 Užitečný	 je	 v	tom,	 že	
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přeměňuje	 elektromagnetickou	 energii	 v	obvodu	 na	 tepelnou,	 která	 se	 snadněji	

odvádí	 chlazením	než	 když	 by	 se	 elektromagnetické	 energie	 přeměnila	 v	přepětí	

např.	 v	elektrický	výboj	přes	izolaci	v	místě	vypínání	obvodu.	

K	zániku	 stejnosměrného	 oblouku	 může	 dojít	 pouze	 tehdy,	 podaří-li	 se	

vhodným	 způsobem	 narušit	 jeho	 rovnovážný	 stav	 ve	 struktuře	 oblouku	

např.	 zvětšováním	odporu	oblouku	tak,	aby	byl	uveden	do	labilního	stavu.	

U	střídavého	oblouku	při	průchodu	proudu	nulou	dochází	k	uhasnutí	oblouku,	

jelikož	 se	 otáčí	 polarita	 elektrod	 a	 mění	 se	 směr	 pohybu	 částic	 v	obloukovém	

prostoru.	 Dojde-li	 během	 uhasnutí	 k	dostatečnému	 oddálení	 kontaktů,	 či	

k	dostatečnému	 ochlazení	 obloukového	 prostoru,	 oblouk	 se	 v	další	 půlvlně	

nezapálí,	 proběhne	 proces	 rekombinace	 volných	 nosičů	 elektrického	 náboje	 a	

vzroste	 izolační	 pevnost	 prostředí	 a	 díky	 tomu	 i	 spolehlivé	 vypnutí	 elektrického	

obvodu. 

4.3 Charakteristické vlastnosti elektrického oblouku  

Elektrický	oblouk	je	charakterizován	následujícími	vlastnostmi:	[11]	

• vysoký	proud	protékající	plazmatem,	

• vysoká	proudová	hustota	v	katodové	skvrně	(řádově	1	–	105	A/cm2),	

• vysoká	teplota	katodové	skvrny	umožňující	tepelnou	emisi	elektronů,	

• velká	 intenzita	vyzařování	světla	z	plazmatu	a	elektrod	v	ultrafialové	a	

infračervené	části	spektra,	

• malý	 úbytek	 napětí	 na	 sloupci	 oblouku	 a	 větší	 úbytky	 napětí	 na	

elektrodách,	

• malé	obloukové	napětí	na	výbojové	dráze	(vzhledem	k	napětí	zdroje).	

Oblouk	 je	 dále	 charakterizován	 obloukovým	 napětím	 (napětí	 mezi	

elektrodami),	pro	které	platí	následující	rovnice:	

!!" = !! + !! + !! . (4.1)	

Napětí	na	trupu	oblouku	UT	se	vypočítá	jako	součin	délky	oblouku	a	intenzity	

elektrického	 pole	 v	trupu	 oblouku.	 Oblasti	 okolo	 elektrod	 jsou	 charakterizovány	

velmi	 rychlým	 nárůstem	 potenciálu	 a	 nazývají	 se	 katodový	 a	 anodový	 úbytek	

potenciálu.	Charakteristické	veličiny	rovnice		(4.1)	jsou	znázorněny	na	obrázku	4.2.	

Výkon	oblouku	se	vypočítá	jako	součin	napětí	na	oblouku	a	proudu,	který	jím	

protéká.	 Celý	 tento	 výkon	 je	 nutné	 odvést	 z	oblouku	 chlazením.	 Z	rovnice	 (4.2)	

vyplývá,	že	čím	větší	!!" ,	při	daném	proudu	oblouku,	tím	vyšší	je	obloukové	napětí.	

!!" = !!" ∙ !!" . (4.2)	

Podle	charakteru	napětí	v	obvodu,	ve	které	oblouk	hoří,	 se	 rozlišují	dva	 typy	

oblouku,	a	to	oblouk	stejnosměrný	(napájený	stejnosměrným	proudem)	a	střídavý	

(napájený	střídavým	proudem).	
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Obrázek	4.2: Rozložení	napětí	na	elektrickém	oblouku,	modifikováno	z	[11] 

Dalším	 kritériem,	 podle	 kterého	 je	možné	 rozdělit	 oblouky,	 je	 tvar	 výbojové	

dráhy.	 Jedná	 se	 o	 oblouky	 stabilizované	 (při	 použití	 vhodného	 stabilizačního	

média,	např.	kapaliny,	plyny)	a	volně	hořící.	A	dále	také	dle	použitého	materiálu	na	

výrobu	elektrod,	a	to	oblouky	s	uhlíkovými,	měděnými	či	železnými	elektrodami.	

4.3.1 Stejnosměrný oblouk 

Stejnosměrný	oblouk	se	považuje	za	statický,	má	stálou	polaritu	elektrod	a	 je	

charakterizován	 statickou	 charakteristikou,	 která	 představuje	 závislost	

obloukového	 napětí	 na	 proudu	 protékajícím	 obloukem.	 Statická	 V-A	

charakteristika	 oblouku	 je	 znázorněna	 na	 obrázku	 4.3. Tvar	 charakteristik	 je	

v	oblasti	 malých	 proudů	 klesající	 hyperbola.	 V	oblasti	 velkých	 proudů	 přechází	

v	přímku.	 

 
Obrázek	4.3: Statická	V-A	charakteristika,	modifikováno	z	[11] 
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Pro	 výpočet	 napětí	 v	oblasti	 malých	 proudů	 je	 možné	 použít	 výraz,	 který	

empiricky	odvodila	p.	Ayrtonová:	[11] 

!!" = ! + ! ∙ !!" +
! + ! ∙ !!"

!!"

. (4.3)	

Kde	 !,!, !, !	 jsou	 konstanty,	 které	 závisí	 na	 materiálu,	 na	 tvaru	 a	 rozměru	

elektrod,	na	druhu	a	tlaku	plynu.	

Každý	elektrický	obvod	má	 jistou	kapacitu,	 indukčnost	 a	 vlastní	 odpor,	 které	

jsou	 nehomogenně	 rozloženy	 po	 celém	 obvodu.	 Ze	 statického	 hlediska	 je	možné	

indukčnost	 zanedbat	 a	 také	 i	 kapacitu,	 která	bývá	 typicky	malá.	 Potom	náhradní	

schéma	obvodu	oblouku	je	na	obrázku	4.4. 

	
Obrázek	4.4: Náhradní	schéma	stejnosměrného	obvodu	s	obloukem 

Proud	 !!" protékající	 odporem	 !	 vytváří	 úbytek	 napětí	 !!,	 který	 je	 na	

obrázku		4.3 přímkou	se	sklonem	!	a	!"# ≈  !.	Odečtením	napěťového	úbytku	od	

napětí	 zdroje	 !! 	 se	 získá	 tzv.	 rozdílová	 přímka	 !".	 Napětí	 na	 oblouku	 je	

definováno	 charakteristikou	!!"  =  !(!!"),	 která	 je	 závislá	 na	 způsobu	 chlazení	 a	

kde	!!" =  !"#$%.	

K	určení	stability	oblouku	se	vychází	z	obrázku	4.3.	Hoření	oblouku	je	splněno	

pouze	v	bodech	A,	B	a	C,	přičemž	bod	A	se	považuje	za	labilní,	bod	B	za	stabilní	a	

bod	C	leží	na	mezi	stability.	Bod	A	se	považuje	za	labilní,	 jelikož	zde	není	splněna	

Kaufmannova	podmínka	stability	popsaná	rovnicí	(4.4).	Tato	podmínka	bez	dalších	

úvah	nevysvětluje,	proč	daný	bod	je	či	není	stabilní.	[11]	

!!!"

!"
+
!!!

!"
> 0. (4.4)	

4.3.2 Střídavý oblouk 

Střídavý	oblouk	je	charakterizován	rychlými	a	nahodilými	změnami.	Proud	se	

mění	 v	závislosti	 na	 čase,	 tudíž	 obloukové	 napětí	 nesleduje	 statickou	

charakteristiku,	nýbrž	dynamickou.	Dynamická	charakteristika	střídavého	oblouku	

je	 znázorněna	 na	 obrázku	 4.5. Pro	 charakteristiku	 platí	 následující:	 při	

vzrůstajícím	střídavém	proudu	bude	dynamická	charakteristika	ležet	nad	statickou	
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a	 při	 klesajícím	 proudu	 se	 bude	 nacházet	 pod	 statickou,	 jak	 je	 znázorněno	 na	

obrázku	4.5	červenou	čarou.	

	
Obrázek	4.5: Dynamická	a	statická	(červený	průběh)	charakteristika	oblouku	při	napájení	

střídavým	proudem 

Časový	 průběh	 napětí	 a	 proudu	 oblouku	 napájeného	 střídavým	 proudem	 je	

znázorněn	na	obrázku	4.6. Nejdříve	napětí	roste	souhlasně	s	napětím	zdroje	až	na	

hodnotu,	 která	 se	 nazývá	 zapalovací	 napětí	 !!"#.	 Během	 této	 doby	 dochází	

k	vytváření	 oblouku.	 Avšak	 po	 předcházející	 nule	 proudu,	 kdy	 proběhla	 silná	

rekombinace,	 jsou	 zde	 zhoršené	 podmínky	 pro	 hoření	 oblouku.	 Napětí	 na	

elektrodách	musí	být	tak	velké,	aby	přiváděná	energie	do	oblouku	dokázala	pokrýt	

ztráty	výboje	a	zajistila	převahu	ionizačních	pochodů	nad	rekombinací.	Po	zapálení	

oblouku	dojde	k	poklesu	napětí	na	obloukové	napětí	!!",	které	se	po	určitou	část	

periody	kolem	amplitudy	mění	minimálně.	Naopak	na	konci	periody,	kdy	se	proud	

blíží	 nule,	 se	 v	oblasti	 elektrod	 nachází	 větší	množství	 nosičů	 náboje,	 tudíž	 není	

zapotřebí	 dodávat	 energii	 a	 proto	 je	 zhášecí	 špička	 !
!ℎš	 menší	 než	 zapalovací.	

Velikost	 zhášecí	 špičky	 je	 do	 jisté	 míry	 charakterizována	 intenzitou	 chlazení	

oblouku,	čím	intenzivnější	chlazení,	tím	by	zhášecí	špička	obloukového	napětí	byla	

vyšší.	Proud	procházející	obloukem	není	sinusový.	Je	lehce	deformovaný	odporem	

oblouku.	[11] 	
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Obrázek	4.6: Časový	průběh	napětí	a	proudu	střídavého	oblouku,	modifikováno	z	[11] 

Kromě	 výše	 popsaných	 hysterezních	 pochodů	 má	 na	 tvar	 oblouku	 dále	 vliv	

materiál	 a	 geometrie	 elektrod,	 chlazení	 a	 délka	 oblouku,	 předřadník	 či	 kmitočet	

napájecího	napětí. 

4.4 Elektrody a jejich oblasti 

Vodivé	 spojení	 mezi	 elektrickým	 obvodem	 a	 plazmatem	 ve	 výbojovém	

prostoru	 je	 zajištěno	 pomocí	 elektrod	 –	 katody	 a	 anody.	 Procesy	 odehrávající	 se	

v	oblastech	 elektrod	 jsou	 popsány	 dále	 podle	 [12].	 Tyto	 elektrody	

zprostředkovávají	 přechod	 mezi	 pevným	 a	 plazmatickým	 skupenstvím,	 který	 je	

charakterizován	 velkým	 gradientem	 teploty	 a	 elektrické	 vodivosti.	 Kinetická	

energie	 elektronů	 v	plazmatu	 je	 několikanásobně	 vyšší	 než	 kinetické	 energie	

v	kovech,	 tedy	 čím	 dál	 se	 elektron	 nachází	 od	 elektrod	 směrem	 k	plazmatu,	 tím	

větší	má	kinetickou	energii. 

4.4.1 Katodová oblast 

Působením	 elektrického	 pole	 a	 vlivem	 vysoké	 teploty	 dochází	 k	emisi	

elektronů	z	katody	do	výbojového	prostoru.	Díky	velkému	rozdílu	teplot	katody	a	

plazmatu	 dojde	 u	 katody	 ke	 vzniku	 oblasti	 s	velkou	 proudovou	 hustotou.	 Tato	

oblast	se	nazývá	katodová	skvrna.	 Její	velikost	 je	dána	délkou	oblouku	a	velikostí	

procházejícího	proudu.	Výboj	je	následně	udržován	termoemisí	a	autoemisí.	Jejich	

poměr	závisí	na	materiálu	elektrody.	Termoemise	se	uplatňuje	u	katod	vyrobených	

z	kovů	o	vysoké	teplotě	tání	(např.	wolfram,	uhlík,	tantal	nebo	molybden).	U	katod	

vyrobených	 z	 kovů	 s	nízkou	 teplotou	 tání	 (např.	 železo,	 měď)	 dochází	

k	intenzivnímu	odpařování	materiálu	a	tím	se	kov	ochlazuje.	Z	tohoto	důvodu	není	

možné	u	těchto	kovů	dosáhnout	výrazné	termoemise.	Projevuje	se	zde	autoemise,	

tedy	 elektrony	 jsou	 vytrhávány	 z	kovu	 působením	 silného	 vnějšího	 elektrického	

pole.	Část	emitovaných	elektronů	se	spotřebuje	v	blízkosti	katody	na	neutralizaci	

kladných	iontů	a	zbylé	elektrony	putují	zpět	do	elektrického	obvodu	přes	anodu.	
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4.4.2 Anodová oblast 

Jelikož	 anoda	 neemituje	 téměř	 žádné	 ionty,	 je	 zde	 patrnější	 přechod	

z	elektronového	 proudu	 (ve	 vnějším	 okruhu)	 na	 elektronový	 a	 iontový	 proud	

v	plazmatu	než	u	katody.	Dochází	zde	ke	vzniku	anodového	úbytku,	jelikož	kladné	

ionty	 jsou	 přitahovány	 katodou.	 Hlavním	 úkolem	 anodového	 úbytku	 je	 proces	

přeměny	neutrálních	částic	na	ionty,	které	podporují	vodivost	plazmatu.	Při	tvorbě	

iontů	 musí	 být	 nárazová	 ionizace	 v	oblasti	 anody	 větší	 než	 v	plazmatu.	 Ovšem	

k	tomu	 je	 zapotřebí	 větší	 energie	 elektronů.	 Elektrony	 získávají	 energii	 dvěma	

způsoby	a	to	 ionizací	 tepelnou	či	elektrickým	polem,	při	které	 je	anodový	úbytek	

větší.	 Tepelná	 ionizace	 převažuje	 ve	 výbojích	 s	vysokými	 teplotami,	 zatímco	

ionizace	elektrickým	polem	převažuje	ve	výbojích	s	nízkými	teplotami.	
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5 DIAGNOSTIKA PLAZMATU 

Diagnostika	 plazmatu	 je	 samostatný	 obor	 ve	 fyzice	 plazmatu	 a	 jedná	 se	 o	

experimentální	metodu,	pomocí	které	se	získávají	parametry	plazmatu.		

Mezi	nejdůležitější	parametry	plazmatu	patří	následující:	[13]	

• koncentrace	nabitých	částic,	

• střední	kinetická	energie	částic	(teplota),	

• chemické	složené	plazmatu	(druhy	a	koncentrace	iontů),	

• druhy	a	koncentrace	excitovaných	stavů	molekul	a	iontů,	

• intenzita	elektrického	a	magnetického	pole	v	plazmatu.	

Metody,	 které	 se	 pro	 diagnostiku	 používají,	 se	 dělí	 na	 aktivní	 (kontaktní)	 a	

pasivní	(bezkontaktní).	Aktivní	metody	fungují	na	principu,	že	se	do	plazmatu	něco	

vkládá	(např.	záření	či	sondu).	Při	volbě	metody	je,	kromě	její	dostupnosti	a	počtu	

parametrů,	 které	 je	 možné	 touto	 metodou	 určit,	 důležitá	 také	 míra	 zásahu	 do	

vlastního	 plazmatu.	 Pro	 dosažení	 relevantních	 výsledku	 je	 zapotřebí	 co	 nejméně	

plazma	 při	 měření	 ovlivnit.	 Chyba	 níže	 uvedených	 diagnostických	 metod	 se	

pohybuje	 zhruba	 mezi	 10	 –	 20	%	 a	 je	 závislá	 na	 míře	 narušení	 plazmatu	 či	 na	

zjednodušujících	předpokladech,	které	byly	brány	v	úvahu	během	měření.	[9]	

5.1 Diagnostické metody 

Níže	uvedené	metody	nejsou	jedinými	způsoby	diagnostiky	plazmatu.	Jedná	se	

o	krátký	přehled	těch	nejznámějších.	

5.1.1 Optické metody 

Optické	diagnostické	metody	představují	souhrn	metod,	které	jsou	založeny	na	

interakci	 hmoty	 a	 elektromagnetického	 záření.	 Dělí	 se	 na	 nespektroskopické	 a	

spektroskopické.	 Mezi	 neskpekstroskopické	 metody	 patří	 např.	 refraktometrie,	

polarimetrie	 či	 interferometrie.	 U	 těchto	metod	 se	 při	 průchodu	 záření	 vzorkem	

mění	 jen	 jeho	určité	vlastnosti	 (rychlost,	 rovina	polarizace	atp.).	Spektroskopické	

metody	se	dají	 rozdělit	do	dvou	základních	skupin	v	závislosti	na	metodě	získání	

spektra.	První	skupina	je	tvořena	pasivními	metodami	emisní	spektroskopie,	které	

vychází	 z	analýzy	 záření	 emitovaného	 samotným	 plazmatem.	 Tyto	 metody	 jsou	

relativně	 jednoduché	 a	 jejich	 realizace	 není	 příliš	 finančně	 nákladná.	Navíc	 nijak	

neovlivňuji	 samotné	 plazma.	 Avšak	 pomocí	 těchto	 metod	 je	 obtížné	 získat	

komplexní	 informace	 o	 stavu	 plazmatu,	 jelikož	 se	 získávají	 pouze	 informace	

z	některých	 molekulárních	 a	 atomárních	 stavech.	 Druhou	 skupinu	 tvoří	 aktivní	

metody	 založené	na	absorpci	 záření.	V	rámci	 této	diplomové	práce	 se	pro	určení	

rozložení	 teploty	 v	reálném	 jističi	 použije	 metoda	 založena	 na	 emisní	
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spektroskopii.	 Principy	 emisní	 spektroskopie	 (OES)	 jsou	 dále	 popsány	

v	kapitole	 6.	 [14] 

5.1.2 Sondová metoda 

Tato	 metoda	 zkoumání	 parametrů	 plazmatu	 patří	 k	jedněm	 z	nejstarších.	

Princip	metody	spočívá	v	tom,	že	do	plazmatu	v	elektrickém	poli	se	vloží	speciálně	

upravená	elektroda,	která	se	nazývá	Langmuirova	sonda.	Sonda	je	tvořena	dvěma	

kovovými	elektrodami,	které	jsou	vloženy	do		plazmatu.	Mezi	elektrodami	je	napětí	

a	 jeho	 změnou	 je	 možné,	 za	 současného	 měření	 proudu	 procházejícího	 sondou,	

získat	voltampérovou	charakteristiku	neboli	sondovou	charakteristiku.	Jedná	se	o	

aktivní	 metodu,	 proto	 jsou	 na	 sondu	 kladeny	 velké	 nároky	 co	 se	 týče	 velikosti,	

tvaru,	 typu	 a	 také	 vlastností	 materiálu,	 ze	 kterých	 je	 sonda	 vyrobena.	 Základní	

tvary	Langmuirovy	sondy	jsou	kulová,	válcová	či	plochá.	Rozlišuje	se	jednosondová	

(jedna	 elektroda	 je	 mnohem	 větší	 než	 druhá)	 a	 dvojsondová	 metoda	 (obě	

elektrody	 mají	 téměř	 identické	 rozměry	 a	 tyto	 rozměry	 jsou	 navíc	 malé	 vůči	

rozměrům	 zkoumaného	 plazmatu),	 přičemž	 častěji	 používanou	 metodou	 je	

jednosondová.	 Díky	 této	 jednoduché	 metodě	 je	 možné	 získat	 informaci	 o	

koncentraci	elektronů	a	iontů,	teplotě	elektronů	a	potenciálu	plazmatu.	Nevýhodou	

této	metody	je	její	značná	chyba	způsobená	zásahem	do	plazmatu.	[9,15] 

5.1.3 Hmotová spektroskopie 

Chemické	složení	plazmatu	se	dá	zjistit	nejen	pomocí	optické	diagnostiky,	ale	i	

pomocí	 hmotové	 spektroskopie,	 která	 je	 také	 nazývána	 jako	 korpuskulární	

diagnostika.	Oproti	optické	má	tato	metoda	výhodu	především	v	tom,	že	umožňuje	

detekci	 většiny	 kladných	 iontů,	 které	 není	 možné	 optickou	 diagnostikou	

zaregistrovat.	 Avšak	 jedná	 se	 o	 experimentálně	 velmi	 náročnou	metodu.	 Princip	

metody	 je	 možné	 vysvětlit	 na	 následujícím	 příkladu.	 Základní	 podstata	 metody	

spočívá	v	extrakci	částic	plazmatu	např.	z	výbojky	do	vysokého	vakua.	Do	výbojky	

se	 vyvrtá	 velmi	 malý	 otvor	 (řádově	mikrometry),	 přes	 který	 prostupuje	 plazma	

výboje	do	vysokého	vakua,	kde	se	částice	pohybují	bez	srážek.	Detekci	nabitých	od	

nenabitých	částic	zajišťuje	soustava	kovových	mřížek,	na	kterou	je	možné	přiložit	

vhodný	potenciál	 a	dále	prostoupí	pouze	neutrální	molekuly	a	kladné	či	 záporné	

ionty.	 Tyto	 částice	 jsou	 následně	 ionizovány	 nárazem	 elektronů	 ve	 zdroji	 iontů.	

Samotná	analýza	probíhá	v	hmotnostním	analyzátoru.	Kladné	 ionty	vzniklé	 tímto	

způsobem	 jsou	po	průchodu	 skrz	hmotnostní	 analyzátor	detekovány	kolektorem	

nebo	 násobičem	 elektronů.	 Vzniklý	 proud	 se	 zesílí	 v	zesilovači,	 a	 tím	 se	 získá	

výsledný	 elektrický	 signál,	 jehož	 velikost	 odpovídá	 určitému	 druhu	 částic	

výboje.	[13]	
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5.1.4 Vysokofrekvenční metoda 

Vysokofrekvenční	 (mikrovlnné)	 metody	 mohou	 být	 aktivní	 i	 pasivní.	

V	aktivních	metodách	 je	 plazma	vystaveno	vysokofrekvenčnímu	poli,	 jelikož	 jako	

vodivé	 prostředí	 může	 vést	 vysokofrekvenční	 signál,	 a	 následně	 je	 pozorována	

vzájemná	 interakce.	Dolní	mez	 frekvencí	mikrovln,	které	mohou	plazmatem	 ještě	

projít,	 je	 charakterizována	 plazmatickou	 frekvencí	 a	 ta	 také	 nepřímo	 úměrně	

souvisí	 s	koncentrací	 částic	 v	plazmatu.	 Je-li	 koncentrace	 částic	 vyšší,	 než	 jistá	

kritická	hodnota,	dopadající	vlna	se	při	dané	frekvenci	odrazí	od	plazmatu.	Tento	

efekt	se	využívá	u	plazmatu,	ve	kterém	se	nacházejí	vedle	sebe	oblasti	o	různých	

koncentracích.	Jestliže	nedojde	k	odrazu	vysokofrekvenční	elektromagnetické	vlny,	

začne	plazmatem	procházet	a	s	uraženou	vzdáleností	dochází	k	jejímu	oslabování.	

Veličina,	která	charakterizuje	zeslabování	elektrické,	resp.	magnetické	složky	vlny	

se	označuje	!š	a	nazývá	se	konstanta	šíření.	Jedná	se	o	komplexní	číslo,	kde	reálná	

složka	 představuje	 útlum	 (změnu	 amplitudy)	 a	 imaginární	 fázi	 (změnu	 fáze).	

Aktivní	 metody	 jsou	 právě	 založeny	 na	 měření	 změn	 konstanty	 šíření.	 Tohoto	

principu	využívá	např.	rezonátorová	metoda,	kde	plazma	je	umístěno	v	rezonátoru.	

Změna	 konstanty	 šíření	 se	 u	 této	 metody	 měří	 pomocí	 rezonanční	 křivky.	

Z	naměřených	 údajů	 lze	 určit	 efektivní	 srážkovou	 frekvenci	 a	 hustotu	 elektronů.	

Pasivní	metody	 jsou	 založeny	na	detekci	 a	 zkoumání	mikrovlnného	 záření,	 které	

vydává	plazma	v	závislosti	 na	urychlení	 elektronů	v	poli	 iontů	 či	 atomů.	 Zároveň	

v	plazmatu	 měříme	 tzv.	 šumový	 proud, který	 vznikl	 náhodným	 pohybem	

urychlených	elektronů.	Z	hodnot	 tohoto	proudu,	 je	možné	určit	šumovou	teplotu,	

která	 se	 za	 určitých	 předpokladů	 rovná	 elektronové,	 tedy	 je	 možné	 určit	 přímo	

elektronovou	teplotu.	Vzhledem	k	náročnosti,	se	častěji	uplatňuje	sondová	metoda	

pro	 získání	 elektronové	 teploty.	 Metoda	 detekce	 šumových	 teplot	 se	 používá	

v	případech,	kdy	není	možné	sondu	v	plazmatu	použít.	[9,13]	

5.2 Spektrometr 

Spektrometr	 je	 vědecký	 přístroj,	 pomocí	 kterého	 je	 možné	 změřit	 závislost	

relativní	intenzity	záření	na	vlnové	délce.	Výstupem	je	spektrum,	díky	kterému	lze	

zkoumat	 chemické	 složení	 látek,	 vesmírných	 těles	 a	 také	 fyzikální	 vlastnosti	

elektrického	oblouku.	

5.2.1 Hlavní části spektrometru 

Spektrometr	obsahuje	monochromátor,	detektor	a	elektroniku	pro	zpracování	

signálu.	V	této	kapitole	jsou	podle	[16,17]	popsány	hlavní	části	spektrometru,	mezi	

které	patří	monochromátor,	disperzní	prvek,	který	je	součástí	monochromátoru,	a	

CCD	čip.	
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Monochromátor	 je	optické	zařízení,	které	z	polychromatického	záření	 (záření	

obsahující	 více	 vlnových	 délek)	 udělá	 záření	 monochromatické.	 Toto	 záření	 je	

složeno	 pouze	 z	jedné	 vlnové	 délky.	 Mezi	 základní	 části	 monochromátoru	 patří	

vstupní	 štěrbina,	 disperzní	 prvek	 (mřížka	 nebo	 hranol),	 výstupní	 štěrbina	 a	

zaostřovací	 pomocná	 optika	 (zrcadlo,	 čočky).	 V	levnějších	 přístrojích,	 kde	 není	

kladen	 důraz	 na	 velkou	 monochromatičnost,	 se	 používají	 optické	 filtry	 namísto	

monochromátoru.	Princip	monochromátoru	je	zřejmý	z	obrázku	5.1. 

 
Obrázek	5.1: Monochromátor	s	disperzní	mřížkou,	modifikováno	z	[18] 

Jedná	 se	 o	 variantu	 s	disperzní	 mřížkou	 v	uspořádání	 Czerny-Turner.	

Polychromatické	záření	dopadá	na	vstupní	štěrbinu,	přes	kterou	část	záření	projde	

do	 monochromátoru.	 Prošlé	 záření	 je	 pomocí	 zrcadla	 směřováno	 na	 disperzní	

prvek.	Jako	disperzní	prvek	je	vhodnější	použít	disperzní	mřížku,	jelikož	hranol	je	

dražší,	 má	 nelineární	 stupnici	 vlnových	 délek	 a	 také	 má	 horší	 rozlišovací	

schopnost.	Disperzní	mřížka	rozloží	záření	na	jednotlivé	vlnové	délky	a	ty	jsou	dále	

zrcadlem	soustředěny	na	výstupní	štěrbinu	monochromátoru.	Velikost	štěrbiny	je	

důležitá,	 čím	 menší,	 tím	 větší	 je	 rozlišovací	 schopnost	 spektrometru,	 ale	 také	 i	

cena.	Výstupní	 štěrbina	propustí	 pouze	úzké	pásmo	vlnových	délek	 záření.	 Šířka	

propuštěného	 pásma	 je	 závislá	 na	 šířce	 štěrbiny.	 Úzká	 štěrbina	 propustí	 úzké	

pásmo	s	větší	monochromatičností	záření.	Takto	vznikne	monochromatické	záření,	

které	 kmitá	 na	 úzkém	 frekvenčním	 pásmu.	 Požadovaná	 vlnová	 délka	 se	 nastaví	

vhodným	natočením	disperzního	prvku,	jelikož	poloha	štěrbin	se	nedá	měnit.	

Disperzní	 mřížka	 slouží	 k	rozkladu	 polychromatického	 záření	 a	 jedná	 se	 o	

nejdůležitější	 část	 monochromátoru.	 Využívá	 principu	 odrazu	 světla.	 Mřížka	 je	

tvořena	 rovnoběžnými	 jemnými	 vrypy	 na	 skleněné	 destičce,	 na	 kterých	 dochází	

k	optickým	 procesům	 jako	 jsou	odrazy	 a	 interference	 světla,	 což	má	 za	 následek	
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vznik	 jednotlivých	 vlnových	 délek,	 které	 se	 odrážejí	 od	 mřížky	 pod	 rozdílným	

úhlem.	 Velikost	 úhlu	 závisí	 na	 vlnové	 délce	 dopadajícího	 záření.	 Na	 rozlišovací	

schopnost	 spektrometru	 má	 dále	 vliv	 také	 ohnisková	 vzdálenost	 zrcadel,	 kdy	

s	větší	 ohniskovou	 vzdáleností	 rozlišovací	 schopnost	 roste.	 Kvalita	 mřížky	 se	

hodnotí	 podle	 její	 hustoty	 (počtu	 vrypů	 na	 milimetr),	 kvantového	 rozsahu	

vlnových	délek,	úhlu	záření	a	mechanického	rozsahu	snímání.	

CCD	 čip	 je	 elektronická	 součástka,	 která	 je	 schopna	 převádět	 optický	 signál	

(světlo)	 pomocí	 polovodičů	 na	 elektrický	 signál.	 Princip	 čipu	 je	 založen	 na	

fotoelektrickém	jevu.	CCD	čip	se	skládá	z	několika	vrstev,	mezi	nejdůležitější	vrstvy	

patří	polovodičová	Si	a	vrstva	SiO2,	která	dokonale	elektricky	izoluje	elektrodu	od	

polovodiče	a	díky	ní	uvolněné	elektrony	nejsou	odvedeny	pryč.	Kvalita	CCD	čipu	se	

posuzuje	podle	jeho	rozlišení,	rychlosti	čtení,	šumu	či	podle	jeho	měřícího	rozsahu	

a	velikosti. 

5.2.2 Technické parametry spektrometru 

Pro	 měření	 bude	 použit	 spektrometr	 AvaSpec-ULS3648TEC.	 Spektrometr	 je	

zobrazen	na	obrázku	5.2. 

 
Obrázek	5.2: Spektrometr AvaSpec-ULS3648TEC [19] 

Technické	 parametry	 spektrometru	 jsou	 uvedeny	 v	tabulce	 5.1	 a	 rozlišení	

spektrometru	je	uvedeno	v	příloze	1.	

Tabulka	5.1: Základní	parametry	spektrometru	AvaSpec-ULS3648TEC	[19]	

Uspořádání,	ohnisková	vzdálenost	 Czerny	Turner,	75	mm	
Detektor	 Toshiba	CCD	-	3648	pixelů	
Spektrální	rozsah	CCD	čipu	 200	-	1000	nm	
Rychlost	čtení	CCD	 3,7	ms	
Rozlišení		 0,05	-	20	nm	(v	závislosti	od	konfigurace)	
Poměr	signál/šum	 350:1	
A/D	převodník	 16	bit,	1	MHz	
Datové	rozhraní	 USB	2.0	
Optické	rozhraní	 SMA	905	
Napájení,	spotřeba	 100	-	240	V	AC,	50	W	
Rozměry,	hmotnost	 250x179x144	mm,	3,6	kg	
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6 PRINCIPY OES 

Mezi	 jednu	 z	 nejznámějších	 optických	 metod	 patří	 optická	 emisní	

spektroskopie.	Tato	metoda	je	založena	na	analýze	spektrální	čáry.	U	této	metody	

se	měří	emise	záření,	ke	které	dochází	při	návratu	elektronů	z	excitovaného	stavu	

do	stavu	základního	či	na	nižší	energetickou	hladinu. 

6.1 Absorpce a emise 

Během	absorpce	světelného	záření	dochází	k	interakci	elektrické	složky	světla	

s	elektrickým	 polem	 molekuly	 nebo	 atomu.	 Toto	 pole	 je	 tvořeno	 pohybem	

elektronů	v	orbitalech	kolem	jednotlivých	atomových	jader,	přičemž	jejich	energie	

jsou	kvantovány.	Nejnižší	možný	energetický	stav,	který	může	elektron	zaujmout,	

se	nazývá	základní.	Pro	uskutečnění	absorpce	 je	 také	zapotřebí	existence	dalších	

energetických	 kvantovaných	 stavů	 molekuly	 a	 ty	 se	 nazývají	 excitované.	 Při	

absorpci	světelného	záření	se	tak	elektrony	dostanou	na	vyšší	energetické	hladiny.	

U	 emise	 je	 tomu	 naopak.	Molekuly	 nebo	 atomy	 se	 vrací	 z	excitovaných	 stavů	 do	

stavu	 základního	 a	 během	 toho	dochází	 k	emisi	 záření.	 Přechody	 elektronů	mezi	

jednotlivými	diskrétními	 energetickými	 stavy	atomu	nebo	 iontu	 jsou	 znázorněny	

na	obrázku	6.1. [14] 

 
Obrázek	6.1: Absorpce	a	emise	při	přechodu	elektronů,	modifikováno	z	[14] 

6.1.1 Spektrální čára 

Vznik	spektrální	čáry	 je	spojen	s	uvolňováním	(emisní	čára)	či	s	pohlcováním	

(absorpční	čára)	energie	elektronů	při	přechodu	mezi	jednotlivými	energetickými	

stavy.	 Spektrální	 čára	 je	 zobrazena	 na	 obrázku	 6.2, kde	 centrální	 vlnová	 délka	

čáry	  !!	 je	 dána	 rozdílem	 energií	 ∆!!	 fotonu	 při	 přechodu	 z	hladiny	 na	 hladinu	

energeticky	 nižší.	 Maximální	 intenzita	 čáry	 je	 označena	 jako	 !!"#	 a	 v	polovině	

maxima	intenzity	se	nachází	tzv.	pološířka	čáry		∆!.		
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		Spektrální	 čáry	 v	naměřeném	 spektru	 elektrického	 oblouku	 odpovídají	

prvkům	obsažených	v	plazmatu,	avšak	tyto	prvky	můžou	pocházet	z	materiálu,	ze	

kterého	byly	vyrobeny	např.		kontakty.	Pomocí	databáze	NIST	[20]	se	dají	tyto	čáry	

identifikovat,	 čímž	 se	 získá	 prvkové	 složení	 zkoumaného	 plazmatu.	

Z	identifikovaného	atomárního	spektra	plazmatu	je	možné	určit	několik	základních	

parametrů	charakterizující	plazma,	jako	je	třeba	teplota.	

	
Obrázek	6.2: Spektrální	čára 

Spektrální	čáry	nejsou	dokonale	úzké,	mají	svou	jistou	přirozenou	šířku,	která	

může	být	určitými	mechanismy	dále	rozšířena.	Jedná	se	o	tyto	mechanismy:	[21] 

• přirozené	 rozšíření	 –	 vychází	 z	Heissenbergova	 principu	 neurčitosti,	

dáno	samovolným	zářením	atomů,	

• Dopplerovo	 rozšíření	 –	 nejdůležitější	 mechanismus,	 dáno	 tepelným	

pohybem	atomů	směrem	k	pozorovateli	nebo	od	něj,	

• Lorentzovo	rozšíření	–	dáno	interakcí	emitovaných	částic	s	ostatními,	

• Starkovo	 rozšíření	 –	 dáno	 Coulombovskými	 interakcemi	 mezi	 zářícím	

atomem	a	okolními	nabitými	částicemi	(neutrální	částice,	elektrony),	

• přístrojová	funkce	–	závisí	od	nastavení	a	konstrukce	spektrometru.	

6.1.2 Spektrum 

Zahřátý	 plyn	 na	 teplotu	 potřebnou	 k	excitaci,	 který	 obsahuje	 volné	 atomy,	

vyzařuje	 spektrum.	 Spektrum	 se	 skládá	 ze	 spektrálních	 čár.	 Takové	 spektrum	 se	

nazývá	 čárové	 a	 dělí	 se	 dále	 na	 atomové	 a	 molekulové.	 Podle	 vzniku,	 jak	 dále	

uvádí	[14,22],	 je	 spektra	 možné	 také	 rozdělit	 na	 absorpční	 a	 emisní.	 Příklad	

emisního	a	absorpčního	spektra	vodíku	je	znázorněn	na	obrázku	6.3. 
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Obrázek	6.3: Emisní	a	absorpční	spektrum	vodíku	[23]	

Emisní	 spektrum	vzniká	 rozkladem	emitovaného	 záření	 pomocí	 spektrálního	

přístroje	 a	 je	 složené	 z	 emisních	 čar	 o	 různých	 vlnových	 délkách	 a	 intenzitách.	

Každá	vlnová	délka	je	charakteristická	pro	daný	prvek.	Rozložením	absorbovaného	

polychromatického	 záření,	 které	 prošlo	 prostředím,	 jenž	 absorbuje	 záření	 o	

kmitočtech	 odpovídající	 pohybu	 atomů	 a	 molekul,	 vznikne	 spektrum	 absorpční.	

Polohy	 pásu	 u	 absorpčního	 spektra	 charakterizují	 jednotlivé	 skupiny	 atomů	

v	molekule	a	jejich	intenzita	je	úměrná	množství	dané	látky.	

Atomové	spektrum	je	tvořeno	souborem	izolovaných	čar.	Každá	čára	odpovídá	

přechodu	 elektronů	mezi	 dvěma	hladinami	 v	atomu	 a	 charakterizují	 daný	 prvek.	

Poloha	 čar	 v	emisním	 atomovém	 spektru	 odpovídá	 záření	 excitovaných	 stavů	

atomů	v	plynném	stavu.	V	absorpčním	atomovém	spektru	 jejich	poloha	odpovídá	

parám	 anebo	 plynům	 prvků.	 Molekulové	 spektrum	 jsou	 jak	 v	emisním	 tak	 i	

v	absorpčním	 tvořena	 barevnými	 pásy,	 jenž	 odpovídají	 přímo	 přítomným	

molekulám.	

6.2 Výpočet teploty z poměrné intenzity dvou spektrálních 

čar 

Metoda	je	založena	na	principu	porovnání	intenzity	dvou	blízkých	spektrálních	

čar,	 jenž	 vznikly	 uvolněním	 energie	 elektronu	 při	 sestupu	 ze	dvou	 různých	

energetických	hladin.		Jedná	se	o	rychlou,	ale	ne	moc	přesnou	metodu.	Výhodou	je,	

že	není	třeba	znát	koncentrace	částic.	

Intenzita	 čáry	 vzniklé	 při	 sestupu elektronu	 z	hladiny	 !	 na	 hladinu	 !	 se	

vypočítá	pomocí:		[5,24]	

!!" = !!" ∙ ℎ ∙ !!" ∙ !!. (6.1)	

Za	 předpokladu	 rovnosti	 lokální	 termodynamické	 rovnováhy	 lze	 koncentraci	

elektronů	na	hladině	!	definovat	jako:	

!! = ! ∙
!! ∙ !

!
!!

!∙!

!
. 

(6.2)	

Po	 dosazení	 rovnice	 (6.2)	 do	 (6.1)	 a	 dosazením	 za	 !!"	 se	 získá	 následující	

vztah,	který	je	platný	i	pro	elektrony	sestupující	z	hladiny	!	na	hladinu	!:	
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!!" = !!" ∙ ℎ ∙
!

!!"
∙ ! ∙

!! ∙ !
!
!!

!∙!

!
. (6.3)	

Výsledná	 teplota	 se	určí	 ze	vztahu	 (6.4).	 Jedná	 se	o	poměr	 intenzit	 !!"	 a	 !!",	

přičemž	se	vykrátí	koncentrace	částic,	která	není	známa.	

!!"

!!"

=
!!" ∙ !! ∙ !!"

!!" ∙ !! ∙ !!"
∙ !

!!!!!

!∙! . (6.4)	

Po	zlogaritmování	a	dalších	matematických	úpravách	se	získá	finální	vztah	pro	

výpočet	teploty:	

! =
!! −!!

! ∙ !"
!!" ∙ !! ∙ !!" ∙ !!"

!!" ∙ !! ∙ !!" ∙ !!"

. (6.5)	

Intenzita	záření	se	získá	pomocí	 integrace	dané	spektrální	čáry,	vlnová	délka	

se	 odečte	 z	 naměřeného	 spektra	 a	 ostatní	 parametry	 se	 získají	 z	databáze,	

např.	 	[20].	Přesnost	metody	velmi	 závisí	na	přesnosti	použitého	 spektrometru	a	

přesnosti	tabelovaných	hodnot.	

6.3 Výpočet teploty pomocí pyrometrické přímky čárového 

spektra 

Jak	již	bylo	zmíněno	výše,	metoda	určení	teploty	z	porovnání	relativní	intenzity	

dvou	 spektrálních	 čar	 není	 moc	 přesná.	 Pro	 přesnější	 stanovení	 teploty	 je	

vhodnější	 použít	 metodu	 stanovení	 teploty	 z	pyrometrické	 přímky	 čarového	

spektra,	 jelikož	u	této	metody	se	počítá	teplota	z	více	spektrálních	čar.	Spektrální	

čáry	 však	 musí	 být	 generovány	 elektrony	 sestupující	 z	odlišných	 energetických	

hladin.	 U	 této	 metody	 také	 není	 nutné	 znát	 koncentrace	 částic.	 Výpočet	 teploty	

vychází	z	rovnice	(6.6).		

!!"~
!!" ∙ !!

!!"
∙ !

!
!!

!∙! → ! !! = !"
!!" ∙ !!"

!!" ∙ !!
. (6.6)	

Na	 pravé	 straně	 rovnice	 je	 závislost	 logaritmu	 na	 energii	 horní	 hladiny,	 ze	

které	 sestupuje	 elektron.	 Výsledkem	 je	 tzv.	 pyrometrická	 přímka	 s	obecným	

předpisem:	

! !! ≅ ! ∙!! + !. (6.7)	

Ze	 směrnice	 !	 pyrometrické	 přímky	 se	 následně	 dá	 jednoznačně	 určit	

absolutní	 teplota	 plazmatu,	 kde	 směrnice	 bude	 rovna	−
!

!∙!
	 a	 teplota	 se	 získá	 ze	

vztahu:	

! = −
1

! ∙ !
. (6.8)	
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7 POPIS MĚŘICÍHO PRACOVIŠTĚ 

Tato	kapitola	popisuje	přípravné	práce	a	samotný	experiment,	pomocí	kterého	

lze	 stanovit	 rozložení	 teploty	 v	jističi	 na	 základě	 změřených	 emisních	 spekter	

v	jednotlivých	bodech	jističe.	

7.1 Příprava a výroba komponentů 

Emisní	 spektra	 se	 budou	 měřit	 pomocí	 optického	 vlákna,	 které	 je	 třeba	

přichytit	k	jističi.	Nejdříve	bylo	tedy	zapotřebí	navrhnout	a	vyrobit	nástavec,	díky	

kterému	 se	 přichytí	 optické	 vlákno	 k	jističi	 ve	 vybraných	 bodech.	 3D	 model	

nástavce	 je	znázorněn	na	obrázku	7.1	a	 jeho	výkresová	dokumentace	 je	uvedena	

v	příloze	3.	

 
Obrázek	7.1:  3D	model	nástavce 

Dále	 bylo	 potřeba	 připravit	 jistič.	 Bylo	 zvoleno	 pět	 bodů,	 ve	 kterých	 bude	

provedeno	měření	emisních	spekter.	V	těchto	bodech	se	vyvrtala	díra	o	průměru	

1	 	mm.	 Pro	měření	 byl	 zvolen	 jistič	 s	charakteristikou	 B,	 s	jmenovitým	 proudem	

10	A	a	zkratovou	vypínací	schopností	10	kA.	Body,	jak	znázorňuje	obrázek	7.2,	byly	

zvoleny	 přibližně	 v	ose	 dráhy	 oblouku	 a	 to	 mezi	 pevným	 kontaktem	 (bod	1)	 a	

žebry	zhášecí	komory	(bod		5).		

 
Obrázek	7.2: Zvolené	body	pro	měření	emisních	spekter 
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Pro	 omezení	 intenzity	 záření	 dopadající	 na	 detektor	 byl	 vyroben	 kolimátor,	

sestávající	 z	dvou	 čoček	 o	optické	mohutnosti	 6,45	 D.	 Konkrétně	 se	 jedná	 o	 dvě	

spojky,	 které	 jsou	 ploskovypuklé	 (plankonvexní),	 tedy	 jedna	 strana	 je	 vypuklá	 a	

druhá	 rovinná.	 Princip	 kolimátoru	 pro	 omezení	 intenzity	 záření	 je	 patrný	

z	obrázku	 7.3.	Mezi	 čočky	 bylo	 vloženo	 stínítko	 se	 štěrbinou	 o	 průměru	 10	mm,	

které	omezovalo	intenzitu	záření	dopadající	na	detektor.	

	

Obrázek	7.3: Schéma	kolimátoru	se	stínítkem 

	Reálné	provedení	kolimátoru	je	zobrazeno	na	obrázku	7.4.	Čočky	byly	pomocí	

držáku	 upevněny	 v	krabici.	 Na	 krajích	 krabice	 byly	 dále	 vyvrtány	 díry	 a	 k	nim	

připevněny	 konektory	 sloužící	 pro	 uchycení	 optických	 vláken.	 Konektory	 byly	

umístěny	do	ohniskové	vzdálenosti	čočky	!,	která	je	15,5	cm.	Konektor	na	vstupu	a	

výstupu	 je	 totožný.	 Tyto	 konektory	 navíc	 musí	 být	 v	jedné	 ose.	 Pro	 jemnější	

nastavení	 slouží	 přichycovací	 šrouby,	 které	 zajišťují	 omezenou	 pohyblivost	

v	ose		X-Y-Z.	Detailněji	je	konektor	také	zobrazen	na	obrázku	7.4.	

 
Obrázek	7.4: Kolimátor 
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7.2 Schéma zapojení 

Vše	potřebné,	pro	sestavení	měřicího	pracoviště	již	bylo	výše	popsáno.	Použité	

pomůcky	a	přístroje	jsou	uvedeny	v	tabulce		7.1.	

Tabulka	7.1: Použité	pomůcky	a	přístroje	pro	měření 

Označení	ve	schématu	 Přístroj	 Výrobce	 Typ	
jistič	 Schrack	 B10	

kolimátor	 −	 −	

notebook	
notebook	 HP	 Elitebook	8470W	
software	 Avantes	 AvaSoft	8.2	

OV100	 optické	vlákno	 Avantes	 FC-UV-100-2	
OV600	 optické	vlákno	 Avantes	 FC-UV-600-2	

spektrometr	 Avantes	 ULS	3648	TEC-RS-USB2		

	Schéma	měřicího	pracoviště	je	zobrazeno	na	obrázku	7.5.	

	
Obrázek	7.5: Schéma zapojení měřicího pracoviště 

Měření	probíhalo	za	podmínek	okolí	uvedených	v	tabulce	7.2.		

Tabulka	7.2: Podmínky	měření 

Teplota	okolí	 Vlhkost	 Tlak	 Rosný	bod	
22,2	°C	 25,6	%	 988,4	hPA	 1,6	°C	
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Jistič	 byl	 napájen	 parametry,	 které	 jsou	 uvedeny	 v	tabulce	 7.3.	 Průběh	

obloukového	napětí	a	proudu	je	uveden	v	příloze	4.	

Tabulka	7.3:	Parametry	zdroje 

U	 I	 f	 cos	φ	

[V]	 [kA]	 [Hz]	 [−]	
42,00	 2,80	 50,00	 0,50	

Vyhodnocené	veličiny	obloukového	napětí	a	proudu	z	průběhu	v	příloze	4	jsou	

uvedeny	v	tabulce	7.4.	

Tabulka	7.4: Vyhodnocené	veličiny	obloukového	napětí	a	proudu	

Umax	 Imax	 I2∙t	 W	

[V]	 [kA]	 [k(A2∙s)]	 [kJ]	
89,31	 0,83	 0,95	 0,06	

Pro	 měření	 byla	 použita	 celkem	 dvě	 optická	 vlákna.	 K	příslušnému	 bodu	 se	

pomocí	 nástavce	 a	 svorek	 připevnilo	 první	 optické	 vlákno	 o	 průměru	 600	 μm	

(viz.	 	příloha	 5).	 Mezi	 jističem	 a	 nástavcem	 byla	 vložena	 průhledná	 fólie,	 která	

zabraňovala	 poškození	 optického	 vlákna.	 Optické	 vlákno	 pak	 vedlo	 na	 vstupní	

konektor	kolimátoru.	Na	výstupní	konektor	se	připevnilo	druhé	optické	vlákno	o	

průměru	100	μm,	které	se	připevnilo	ke	spektrometru	s	velikostí	štěrbiny	10		μm.	

Integrační	 doba	 spektrometru	 byla	 zvolena	 na	 200	 ms.	 Komunikace	 mezi	

spektrometrem	 a	 notebookem	 byla	 zajištěna	 prostřednictvím	 rozhraní	 USB	 2.0.	

V	notebooku	byla	data	zpracována	pomocí	softwaru	AvaSoft	8.2.		

Kolimátor	byl	vyroben	na	základě	zkušeností	 z	měření	v	bodě	1	provedených	

v	rámci	 semestrálního	 projektu,	 kdy	 za	 použití	 optického	 vlákna	 o	 průměru	

600	μm	 byly	 naměřené	 spektra	 značně	 saturovaná	 a	 tedy	 nebylo	 možné	 z	nich	

určit	 teplotu.	 Kromě	 zapojení	 uvedeného	 na	 obrázku	 7.5,	 je	možné	měřit	 emisní	

spektra	 i	bez	kolimátoru.	Dle	teoretických	znalostí	by	teplota	a	světelná	 intenzita	

měly	 s	uraženou	 vzdáleností	 klesat	 [25].	 Proto	 bylo	 provedeno	 i	 měření	 bez	

kolimátoru,	kdy	v	bodech	vzdálenějších	od	pevného	kontaktu,	tam	kde	to	intenzita	

záření	umožňovala,	se	měřilo	napřímo.	Schéma	zapojení	je	velmi	podobné	jako	na	

obrázku	7.5	akorát	 s	tím	rozdílem,	 že	pro	měření	 je	použito	pouze	 jedno	optické	

vlákno,	které	vede	z	jističe	rovnou	do	spektrometru.		

Pro	měření	se	tedy	dají	použít	tři	základní	varianty	zapojení:	

• s	kolimátorem,	

• napřímo	s	optickým	vláknem	o	průměru	100	μm,	

• napřímo	s	optickým	vláknem	o	průměru	600	μm.	

	  



	 35	

8 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ 

V	této	 kapitole	 jsou	 uvedena	 naměřená	 emisní	 spektra	 z	jednotlivých	 bodů,	

tato	 spektra	 jsou	 analyzována	 a	 je	 určeno	 prvkové	 složení.	 Dále	 jsou	 spočítány	

teploty	v	jednotlivých	bodech	a	je	zde	provedeno	vyhodnocení	měření.	

8.1 Naměřená emisní spektra 

Před	 zahájením	 vyhodnocení	 bylo	 třeba	 provést	 kalibraci	 spektrometru	

pomocí	spektrální	lampy.	Kalibrační	křivky	jsou	uvedeny	v	příloze	2.	Níže	uvedená	

emisní	 spektra	 jsou	 vykreslena	 z	nezkalibrovaných	 hodnot,	 aby	 lépe	 vynikly	

spektrální	čáry,	které	byly	saturované	a	tudíž	se	nedaly	použít	pro	výpočet	teploty.	

Pro	 stanovení	 teploty	bylo	 třeba	nejdříve	určit	prvkové	 složení	 každého	 spektra.	

K	 	vyhodnocení	 byla	 použita	 NIST	 databáze	[20]	 spektrálních	 čar	 dílčích	 prvků,	

jelikož	 každý	 prvek	 vyzařuje	 na	 svých	 charakteristických	 vlnových	 délkách.	

Spektra	 byla	 analyzována	 v	programu	 Gnuplot,	 který	 umožňuje	 lepší	manipulaci	

s	grafy	než	Excel.		

Emisní	 spektrum	 v	bodě	 1	 bylo	 změřeno	 napřímo	 optickým	 vláknem	

o		průměru	100		μm.		

 

Obrázek	8.1: Emisní	spektrum	naměřené	v	bodě	1 

Jelikož	 složení	 kontaktů	 nebylo	 známé,	 je	 možné	 předpokládat,	 že	 některé	

spektrální	 čáry	 na	 obrázku	 8.1	 patří	wolframu,	 i	 když	 jeho	 významné	 spektrální	
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čáry	 nebyly	 objeveny.	 Wolfram	 se	 často	 spolu	 se	 stříbrem	 používá	 pro	 výrobu	

kontaktů.	

Tabulka	8.1: Prvkové	složení	spektra	v	bodě	1 

λ	-	naměřená	 λ	-	z	databáze	 prvek	
z		databáze	

poznámka	
	[nm]	 	[nm]	
403,79	 403,69	 W	I	 		
420,51	 420,44	 W	I	 		
484,51	 484,38	 W	I	 		
487,05	 486,13	 H	I	 		
499,75	 500,15	 N	II	 		
510,20	 510,55	 Cu	I	 		
514,91	 515,32	 Cu	I	 		
520,20	 520,91	 Ag	I	 saturovaný	
540,02	 540,31	 Ag	II	 saturovaný	
546,35	 546,55	 Ag	I	 saturovaný	
561,99	 562,25	 Ag	II	 		
656,44	 656,28	 H	I	 		

Emisní	 spektrum	 v	bodě	 2	 bylo	 změřeno	 také	 napřímo	 s	 optickým	 vláknem	

o		průměru	100		μm.	

 
Obrázek	8.2: Emisní	spektrum	naměřené	v	bodě	2 

V	bodě	 2	 se	 začínají	 objevovat	 více	 spektrální	 čáry	 mědi.	 Stříbro	 je	 zde	

zastoupeno	stejně	jako	v	bodě	1.	Prvkové	složení	je	uvedeno	v	tabulce	8.2.	
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Tabulka	8.2: Prvkové	složení	spektra	v	bodě	2 

λ	-	naměřená	 λ	-	z	databáze	 prvek	
z		databáze	

poznámka	
	[nm]	 	[nm]	
486,56	 486,13	 H	I	 		
510,17	 510,55	 Cu	I	 		
514,93	 515,32	 Cu	I	 		
516,03	 516,25	 Na	I	 		
520,62	 520,91	 Ag	I	 saturovaný	
521,47	 521,82	 Cu	I	 saturovaný	
546,20	 546,55	 Ag	I	 saturovaný	
656,10	 656,28	 H	I	 saturovaný	

Měření	 v	bodě	 3	 bylo	 uskutečněno	 podle	 zapojení	 na	 obrázku	 7.5,	 tedy	

s	kolimátorem	 a	 oběma	 optickými	 vlákny.	 Kolimátor	 značně	 omezil	 intenzitu	

záření	v	porovnání	např.	se	spektry	z	bodu	1	či	2.	

 
Obrázek	8.3: Emisní	spektrum	naměřené	v	bodě	3 

Prvkové	složení	na	obrázku	8.3	je	uvedeno	v	tabulce	8.3.	Složení	je	stejné	jako	

v	předchozím	bodě.		

	 	

0	

500	

1000	

1500	

2000	

2500	

3000	

400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	

I 
[A

.u
.]



λ [nm]

H	I	

H	I	

Ag	I	
Ag	I	

Cu	I	

Cu	I,	Na	I	

Cu	I	



	 38	

Tabulka	8.3: Prvkové	složení	spektra	v	bodě	3 

λ	-	naměřená	 λ	-	z	databáze	 prvek	
z		databáze	

poznámka	
	[nm]	 	[nm]	
486,32	 486,13	 H	I	 		
510,18	 510,55	 Cu	I	 		
514,93	 515,32	 Cu	I	 		
516,02	 516,25	 Na	I	 		
520,48	 520,91	 Ag	I	 		
521,45	 521,82	 Cu	I	 		
546,19	 546,55	 Ag	I	 		
656,46	 656,28	 H	I	 		

Pro	měření	emisního	spektra	v	bodě	4	se	dalo	použít	optické	vlákno	o	průměru	

600	μm,	jelikož	intenzita	záření	nebyla	tak	vysoká,	jako	v	předchozích	bodech.	

 

Obrázek	8.4: Emisní	spektrum	naměřené	v	bodě	4 

Prvkové	 složení	 v	bodě	 4	 je	 uvedeno	 v	tabulce	 8.4.	 V	tomto	 spektru	 je	

nejintenzivnější	vodík,	který	 je	však	saturovaný	a	dále	 jsou	zde	poměrně	výrazné	

spektrální	 čáry	 mědi.	 Ze	 spektra	 je	 také	 patrný	 významný	 pokles	 intenzity	

spektrálních	čar	stříbra.	
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Tabulka	8.4: Prvkové	složení	spektra	v	bodě	4 

λ	-	naměřená	 λ	-	z	databáze	
prvek	z	databáze	 poznámka	

	[nm]	 	[nm]	

486,19	 486,13	 H	I	 saturovaný	
504,96	 505,22	 C	I	 		
510,19	 510,55	 Cu	I	 		
514,95	 515,32	 Cu	I	 		
516,03	 516,25	 Na	I	 		
520,52	 520,91	 Ag	I	 		
521,46	 521,82	 Cu	I	 		
546,20	 546,55	 Ag	I	 		
656,51	 656,28	 H	I	 saturovaný	

Pro	měření	emisního	spektra	v	bodě	5	se	také	dalo	použít	pouze	optické	vlákno	

o	průměru	600	μm.	

	
Obrázek	8.5: Emisní	spektrum	naměřené	v	bodě	5 

V	tomto	spektru	jsou	hodně	intenzivní	spektrální	čáry	stříbra	a	mědi,	pokud	se	

pomine	 vodík,	 který	 je	 intenzivní	 ve	 všech	 spektrech.	 Prvkové	 složení	 spektra	

uvedeného	na	obrázku	8.5	je	v	tabulce	8.5.	
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Tabulka	8.5: Prvkové	složení	spektra	v	bodě	5	

λ	-	naměřená	 λ	-	z	databáze	
prvek	z		databáze	 poznámka	

	[nm]	 	[nm]	
510,18	 510,55	 Cu	I	 		
514,96	 515,32	 Cu	I	 		
516,03	 516,25	 Na	I	 		
520,52	 520,91	 Ag	I	 		
521,47	 521,82	 Cu	I	 		
546,18	 546,55	 Ag	I	 		
577,92	 578,21	 Cu	I	 		
656,4	 656,28	 H	I	 		

8.2 Výpočet teploty 

Kromě	 stanovení	 prvkového	 složení,	 bylo	 třeba	 dále	 spočítat	 intenzitu	 každé	

spektrální	čáry,	která	byla	pro	výpočet	použita.	 Intenzita	závisí	na	vlnové	délce	a	

vypočítá	se	podle	vztahu	(8.1),	kde	!!	je	tzv.	spektrální	intenzita	záření. 

! = !! ∙ !".

!!

!!

 (8.1)	

Výše	uvedený	integrál	byl	vyčíslen	numericky	pomocí	lichoběžníkové	metody.	

Před	samotným	vyčíslením	bylo	třeba	ještě	odečíst	kontinuum,	aby	se	integrovala	

pouze	daná	spektrální	čára.	Meze	integrálu	se	určily	programem	Gnuplot,	pomocí	

kterého	bylo	možné	relativně	přesně	stanovit	„začátek“	a	„konec“	spektrální	čáry.		

Na	základě	prvkové	analýzy,	vycházející	z	podkapitoly	8.1,	byly	pro	stanovení	

teploty	 ve	 všech	 bodech	 vybrány	 spektrální	 čáry	 mědi.	 V	bodech,	 kde	 to	 bylo	

možné,	 je	 teplota	 pro	 srovnání	 vypočítána	 jak	 poměrem	 intenzity	 dvou	 blízkých	

spektrálních	čar,	tak	i	pomocí	pyrometrické	přímky	

Výpočet	teploty	v	bodě	1	

Teplota	 v	bodě	 1	 byla	 vypočítána	 pouze	 pomocí	 metody	 poměru	 dvou	

spektrálních	čar,	jelikož	se	v	emisním	spektru	nevyskytovalo	dostatečné	množství	

vhodných	spektrálních	čar	téhož	prvku.		

Výpočet	pomocí	poměru	dvou	čar		

! =
!!"! −!!"#

! ∙ !"
!!"! ∙ !!"! ∙ !!"# ∙ !!"#
!!"# ∙ !!"# ∙ !!"! ∙ !!"!

=
6,191− 3,817

8,62 ∙ 10!! ∙ !"
240 ∙ 10! ∙ 510,554 ∙ 21,085

8 ∙ 10! ∙ 515,323 ∙ 107,031

= 15 592 K. 

(8.2)	
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Výpočet	teploty	v	bodě	2	

Teplota	 v	bodě	 2	 byla	 také	 vypočítána	 pouze	 pomocí	 metody	 poměru	 dvou	

spektrálních	čar,	jelikož	se	v	emisním	spektru	nevyskytovalo	dostatečné	množství	

vhodných	spektrálních	čar	téhož	prvku.		

Výpočet	pomocí	poměru	dvou	čar	

! =
!!"! −!!"#

! ∙ !"
!!"! ∙ !!"! ∙ !!"# ∙ !!"#
!!"# ∙ !!"# ∙ !!"! ∙ !!"!

=
6,191− 3,817

8,62 ∙ 10!! ∙ !"
240 ∙ 10! ∙ 510,554 ∙ 48,361

8 ∙ 10! ∙ 515,323 ∙ 95,293

= 10 155  K. 

(8.3)	

Výpočet	teploty	v	bodě	3	

Teplota	 v	bodě	3	byla	 vypočítána	pomocí	 obou	metod,	 i	 když	 spektrální	 čáry	

mědi	 měly	 malou	 intenzitu.	 Hodnoty	 pro	 výpočet	 teploty	 pomocí	 pyrometrické	

přímky	jsou	uvedeny	v	tabulce	8.6.	

Tabulka	8.6: Hodnoty	pro	výpočet	pyrometrické	přímky	v	bodě	3 

!	 !!" ∙ !!	 !!	 !	 !"
!!" ∙ !!"

!!" ∙ !!
	

[nm]	 [s-1]	 [eV]	 [A.u.]	 [−]	

510,554	 8∙106	 3,817	 0,039	 -33,637	

515,323	 240∙106	 6,191	 0,047	 -36,836	

521,820	 450∙106	 6,192	 0,088	 -36,820	

Výpočet	pomocí	poměru	dvou	čar	

! =
!!"! −!!"#

! ∙ !"
!!"! ∙ !!"! ∙ !!"# ∙ !!"#
!!"# ∙ !!"# ∙ !!"! ∙ !!"!

=
6,191− 3,817

8,62 ∙ 10!! ∙ !"
240 ∙ 10! ∙ 510,554 ∙ 0,039

8 ∙ 10! ∙ 515,323 ∙ 0,047

= 8 612 K. 

(8.4)	

Výpočet	pomocí	pyrometrické	přímky	

! = −
1

! ∙ !
= −

1

8,62 ∙ 10!! ∙ −1,3464
= 8 616 K. (8.5)	
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Obrázek	8.6: Pyrometrická	přímka	v	bodě	3 

Výpočet	teploty	v	bodě	4	

Teplota	v	bodě	4	byla	spočítána	také	pomocí	obou	metod.	Hodnoty	pro	výpočet	

pyrometrické	přímky	jsou	uvedeny	v	tabulce	8.7.	

Tabulka	8.7: Hodnoty	pro	výpočet	pyrometrické	přímky	v	bodě	4 

!	 !!" ∙ !!	 !!	 !	 !"
!!" ∙ !!"

!!" ∙ !!
	

[nm]	 [s-1]	 [eV]	 [A.u.]	 [−]	

510,554	 8∙106	 3,817	 6,781	 -28,469	

515,323	 240∙106	 6,191	 12,698	 -31,233	

521,820	 450∙106	 6,192	 32,356	 -30,914	

Výpočet	pomocí	poměru	dvou	čar	

! =
!!"! −!!"#

! ∙ !"
!!"! ∙ !!"! ∙ !!"# ∙ !!"#
!!"# ∙ !!"# ∙ !!"! ∙ !!"!

=
6,191− 3,817

8,62 ∙ 10!! ∙ !"
240 ∙ 10! ∙ 510,554 ∙ 6,781

8 ∙ 10! ∙ 515,323 ∙ 12,698

= 9 964 K. 

(8.6)	

Výpočet	pomocí	pyrometrické	přímky	

! = −
1

! ∙ !
= −

1

8,62 ∙ 10!! ∙ −1,0991
= 10 555 K. (8.7)	
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Obrázek	8.7: Pyrometrická	přímka	v	bodě	4 

Výpočet	teploty	v	bodě	5	

V	bodě	5	byla	teplota	spočítána	také	pomocí	obou	metod.	Hodnoty	pro	výpočet	

pyrometrické	přímky	jsou	uvedeny	v	tabulce	8.8. 

Tabulka	8.8: Hodnoty	pro	výpočet	pyrometrické	přímky	v	bodě	5	

!	 !!" ∙ !!	 !!	 !	 !"
!!" ∙ !!"

!!" ∙ !!
	

[nm]	 [s-1]	 [eV]	 [A.u.]	 [−]	

510,554	 8∙106	 3,817	 38,827	 -26,724	

515,323	 240∙106	 6,191	 53,404	 -29,782	

521,820	 450∙106	 6,192	 100,331	 -28,882	

Výpočet	pomocí	poměru	dvou	čar	

! =
!!"! −!!"#

! ∙ !"
!!"! ∙ !!"! ∙ !!"# ∙ !!"#
!!"# ∙ !!"# ∙ !!"! ∙ !!"!

=
6,191− 3,817

8,62 ∙ 10!! ∙ !"
240 ∙ 10! ∙ 510,554 ∙ 38,827

8 ∙ 10! ∙ 515,323 ∙ 53,404

= 9 012 K. 

(8.8)	

Výpočet	pomocí	pyrometrické	přímky	

! = −
1

! ∙ !
= −

1

8,62 ∙ 10!! ∙ −1,2909
= 8 990 K. (8.9)	
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Obrázek	8.8: Pyrometrická	přímka	v	bodě	5 

8.3 Vyhodnocení 

Pro	měření	byly	použity	všechny	varianty	zapojení	uvedené	v	podkapitole	7.2.	

Vyrobený	 kolimátor	 značně	 omezoval	 intenzitu	 záření.	 Nakonec	 byl	 použit	 spíše	

k	identifikaci	 saturovaných	 spektrálních	 čar,	 které	 při	 měření	 pomocí	 jednoho	

optického	vlákna	bylo	velmi	obtížné	určit.		

Z	naměřených	 emisních	 spekter	 je	 patrné,	 že	 se	 během	 hoření	 oblouku	

postupně	 mění	 hodnota	 intenzit	 spektrálních	 čar	 u	 příslušných	 prvků	 a	 také	

samotný	 výskyt	 daných	 prvků.	 V	bodě	 1	 jsou	 hlavně	 spektrální	 čáry	 stříbra	 a	

wolframu.	 U	těchto	 čar	 postupně	 intenzita	 klesá	 a	 od	 bodu	 2	 se	 začínají	 více	

projevovat	 spektrální	 čáry	 mědi,	 které	 se	 použily	 pro	 výpočet	 teploty	 ve	 všech	

bodech	měření.	Mimo	již	zmíněné	prvky,	se	v	každém	spektru	vyskytuje	intenzivní	

Hα	 a	Hβ,	 tedy	 spektrální	 čáry	 vodíku,	 jenž	 vznikají	 sestupem	 elektronu	 ze	 třetí	 a	

čtvrté	 energetické	 hladiny	 na	 druhou	 energetickou	 hladinu.	 Na	 základě	 prvkové	

analýzy	 spekter	 lze	 odhadnout	 materiálové	 složení	 kontaktů.	 Jelikož	 se	 ve	

spektrech	 vyskytuje	 již	 zmíněné	 stříbro	 a	wolfram,	 lze	 se	 domnívat,	 že	 kontakty	

byly	vyrobeny	z	AgW	či	AgWC,	tedy	z	kompozitního	materiálu	složeného	ze	stříbra	

a	wolframu	či	ze	stříbra	a	karbidu	wolframu.	

Dle	výpočtů	uvedených	v	podkapitole	8.2	lze	stanovit	rozložení	teploty	v	jističi	

ve	zvolených	bodech.	Průběh	teploty	je	zobrazen	na	obrázku	8.9.	Tam,	kde	to	bylo	

možné,	jsou	pro	porovnání	uvedeny	teploty	vypočítané	oběma	metodami.	
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Obrázek	8.9: Rozložení	teploty	v	jističi	

Z	obrázku	 8.9	 je	 patrné,	 že	 nejvyšší	 teplota	 je	 v	blízkosti	 místa,	 kde	 došlo	

k	rozpojení	 kontaktů,	 tedy	 k	zapálení	 oblouku.	 V	dalším	 bodě	 teplota	 klesla	 a	 po	

dobu	 hoření	 oblouku	 lze	 při	 uvážení	 chyb	 měření	 a	 výpočtu	 uvedených	 níže	

konstatovat,	že	došlo	k	ustálení	teploty	na	hodnotu	zhruba	kolem	9	500	K.		

Důležitou	 roli	 zde	 hraje	 velikost	 proudu,	 která	 má	 vliv	 na	 chování	 oblouku.	

Během	měření	bylo	zjištěno,	že	pro	proudy	s	maximální	hodnotou	o	zhruba	220	A	

nižší,	než	je	uvedeno	v	tabulce	7.4,	oblouk	téměř	uhasnul	již	při	průchodu	bodem	3.	

Celková	 doba	 hoření	 oblouku,	 při	 měření	 podle	 parametrů	 uvedených	

v	tabulce		7.4,	byla	2,46	ms.	Když	oblouk	uhasnul	téměř	v	bodě	3,	tak	celková	doba	

hoření	oblouku	byla	1,98	ms.	

Dosažené	 výsledky,	 jak	 již	 bylo	 zmíněno	 výše,	 jsou	 do	 jisté	 míry	 ovlivněny	

chybami	měření	a	výpočtu.	Mezi	možné	zdroje	chyb	patří	následující:	

• neznalost	světelné	propustnosti	ochranné	fólie,	která	byla	vložena	mezi	

optické	vlákno	a	jistič,	

• nepřesnost	při	měření	ohniska	čoček,	

• nepřesnost	umístění	konektorů	v	optické	ose	kolimátoru,	

• chyba	kalibrace	(7,7	%;	při	výpočtu	teploty	z	poměru	se	tato	chyba	sčítá	

a	dosahuje	hodnoty	15,4	%),	
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• použití	 optických	 vláken	 o	 různém	 průměru	 při	 použití	 zapojení	

z	obrázku	7.5,	

• nepřesnost	 při	 určování	 centrální	 vlnové	 délky	 spektrální	 čáry	 a	 její	

následná	identifikace	v	databázi,	

• nepřesnost	 při	 určování	 mezí	 spektrální	 čáry	 pro	 integraci	 podle	

rovnice	(8.1),	

• lidský	faktor.	

Mimo	 výše	 uvedené	 možné	 zdroje	 chyb	 je	 také	 třeba	 zdůraznit,	 že	 měření	

mohlo	 být	 ovlivněno	 přesností	 použitého	 spektrometru,	 jelikož	 skutečná	 poloha	

spektrálních	 čar	 je	 posunuta	 oproti	 naměřeným	 hodnotám.	 Databáze	 NIST	 [20]	

uvádí	 přesnost	 pouze	 pomocí	 písmen	 a	 to	 v	rozmezí	 od	 AAA	 ≤ 0,3 % 	 až	

do		E		(> 50 %).	Pro	výpočet	byly	použity	hodnoty	s	různou	přesností.	Významnou	

roli	při	určování	spektrálních	čar	hraje	fakt,	že	databáze	NIST	neobsahuje	všechny	

možné	 spektrální	 čáry.	 Dále	 také	 bylo	 použito	 několik	 zjednodušujících	

předpokladů,	např.	nebyl	ověřen	předpoklad	lokální	termodynamické	rovnováhy.	

Na	 závěr	 této	kapitoly	 lze	pro	 zajímavost	uvést	na	ukázku	opálené	opalovací	

plechy	 (vodiče	oblouku)	a	kontakty	 jističe	po	ukončení	měření	emisních	spekter.	

Na	 kontaktech	 je	 vidět	 stříbrný	 nános,	 který	 by	 mohl	 potvrzovat	 přítomnost	

stříbra.	Jistič	byl	před	zahájením	měření	zcela	nový,	působení	oblouku	na	kontakty	

jističe	je	patrné	z	obrázku	8.10.		

	
Obrázek	8.10: Opálené	kontakty	jističe 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová	 práce	 se	 zabývala	 rozložením	 teploty	 oblouku	 v	reálném	 jističi.	

Práce	 je	 rozdělena	 na	 dvě	 část	 –	 teoretickou	 a	 praktickou	 část.	 Cílem	 této	 práce	

byla	 analýza	 emisních	 spekter	 plazmatu	 s	následným	 určením	 teploty	 ve	

vybraných	bodech	jističe	pomocí	různých	metod	výpočtu.	

V	rámci	příprav	měřicího	pracoviště	bylo	třeba	navrhnout	a	vyrobit	nástavec,	

pomocí	kterého	se	uchytí	optické	vlákno	k	jističi.	3D	model	nástavce	je	zobrazen	na	

obrázku	 7.1	 a	 výkresová	 dokumentace	 je	 uvedena	 v	příloze	 3.	 Dále	 byly	 určeny	

body,	 ve	 kterých	 se	 měřilo.	 Body	 byly	 zvoleny	 v	dráze	 oblouku	 mezi	 pevným	

kontaktem	 a	 zhášecí	 komorou	 tak,	 jak	 znázorňuje	 obrázek	 7.2.	 Během	 měření	

uskutečněných	v	semestrálním	projektu	bylo	zjištěno,	že	v	bodech	v	okolí	pevného	

kontaktu	je	třeba	omezit	intenzitu	záření	dopadající	na	detektor.	Pro	tento	účel	byl	

vyroben	kolimátor	viz.	obrázek	7.4.	Schéma	zapojení	měřicího	pracoviště	vychází	

z	obrázku	7.5,	přičemž	se	měřilo	celkem	ve	třech	variantách	zapojení.	Jednalo	se	o	

varianty	 s	kolimátorem	 a	 nebo	 napřímo	 pouze	 s	optickým	 vláknem	 o	 průměru	

100	μm	 či	 600	 μm.	 Kolimátor	 značně	 omezoval	 intenzitu	 záření	 a	 nakonec	 byl	

použit	pro	určení	saturovaných	spektrálních	čar,	které	při	měření	pouze	s	jedním	

optickým	vláknem	bylo	obtížné	určit.	

Z	naměřených	emisních	spekter	se	určilo	prvkové	složení,	na	základě	kterého	

byla	vyčíslena	 teplota.	Pro	výpočet	 teploty	byly	zvoleny	dvě	metody	a	 to	metoda	

poměru	 intenzity	 dvou	 blízkých	 spektrálních	 čar	 a	 pyrometrická	 přímka,	 které	

byly	 následně	 porovnány.	 Hodnoty	 teplot	 vycházely	 podobně	 oběma	 metodami.	

Pro	výpočet	teploty	byly	ve	všech	bodech	zvoleny	spektrální	čáry	mědi.	Výsledné	

rozložení	 teploty	 je	 patrné	 z	obrázku	 8.9.	 Nejvyšší	 teplota	 15	 592	 K	 je	 v	místě	

rozpojení	kontaktů,	 tedy	v	místě	zapálení	oblouku.	V	dalším	bodě	 teplota	klesla	a	

po	 dobu	 hoření	 oblouku	 lze	 při	 uvážení	 chyb	 měření	 a	 výpočtu	 konstatovat,	 že	

došlo	k	ustálení	teploty	na	hodnotu	zhruba	kolem	9	500	K.	 	Mezi	nejvýznamnější	

chyby	 patří	 především	 chyba	 kalibrace	 a	 neznalost	 propustnosti	 ochranné	 fólie,	

která	byla	vložena	mezi	optické	vlákno	a	jistič.	

Cíle	 diplomové	 práce	 bylo	 dosaženo.	 Dále	 se	 zjistilo,	 že	 dochází	 k	poměrně	

značné	změně	prvkové	složení	plazmatu	během	doby	existence	výboje.	V	bodě	1	se	

vyskytují	 spektrální	 čáry	 stříbra	 a	 wolframu.	 Tyto	 prvky	 mohou	 být	 obsaženy	

v	kontaktech,	pro	jejichž	výrobu	se	nejčastěji	používá	kompozitní	materiál	AgW	či	

AgWC.	 V	dalších	 bodech	 se	 pak	 hlavně	 vyskytují	 spektrální	 čáry	mědi.	 Kromě	 již	

zmíněných	 prvků,	 se	 v	každém	 spektru	 vyskytují	 ještě	 intenzivní	 spektrální	 čáry	

vodíku,	který	je	hojně	zastoupen	v	okolních	plastech.	
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Seznam	symbolů,	veličin	a	zkratek	

Symbol	 	 	 Název		 	 	 	 	 Jednotka	

!!"		 	 	 Einsteinova	pravděpodobnost	přechodu	 	 [s!!] 

!		 	 	 vektor	magnetické	indukce		 	 	 [T]	 	

!		 	 	 rychlost	světla	ve	vakuu	 	 	 	 [m ∙ s
!!] 

!		 	 	 náboj	elektronu	 	 	 	 	 [C]	

!		 	 	 intenzita	elektrického	pole	 	 	 	 [V ∙m!!]	

!		 	 	 vektor	intenzity	elektrického	pole	 	 	 [V ∙m!!] 

!		 	 	 ohnisková	vzdálenost	 	 	 	 [m]	 	

!		 	 	 síla	 	 	 	 	 	 	 [N]	

!		 	 	 váha	pravděpodobnosti	přechodu	 	 	 [−] 

ℎ		 	 	 Planckova	konstanta		 	 	 	 [J ∙ s]	

!	 	 	 intenzita	záření	 	 	 	 	 [W ∙m
!!] 

!!"		 	 	 proud	protékající	obloukem	 	 	 [A]	

!!		 	 	 jmenovitý	proud	 	 	 	 	 [A] 

!!"		 	 	 smluvený	nevypínací	proud	 	 	 [A] 

!!		 	 	 spektrální	intenzita	čáry	 	 	 	 [W ∙m
!!]	

!!		 	 	 smluvený	vypínací	proud	 	 	 	 [A]	

!!		 	 	 vypínací	prahový	proud	 	 	 	 [A]	

!		 	 	 proudová	hustota	 	 	 	 	 [A ∙m!!] 

!	 	 	 Boltzmannova	konstanta	 	 	 	 [eV ∙ K!!]	

!!"		 	 	 délka	oblouku	 	 	 	 	 [m] 

!		 	 	 charakteristický	rozměr	plazmatu		 	 [m] 

!! 		 	 	 hmotnost	elektronu	 	 	 	 	 [kg]	

!		 	 	 index	lomu	      [−]	

!! 		 	 	 hustota	ionizovaných	částic		 	 	 [m!!]	

!!		 	 	 celková	hustota	částic	 	 	 	 [m!!]	

!		 	 	 koncentrace	plazmatu	 	 	 	 [m!!]	

!!		 	 	 plazmatický	parametr	 	 	 	 [−]	

!		 	 	 elektrický	příkon	 	 	 	 	 [W] 

!!" 		 	 	 celkový	výkon	vzniklý	průchodem		 	 [W]	

elektrického	proudu 

!!"#$%!&í		 	 výkon	odevzdaný	do	elektrod	vedením	 	 [W]	

!!"#$%!&í		 	 výkon	odevzdaný	do	okolního	prostředí		 	 [W]	

prouděním	okolního	média	

!!"		 	 	 výkon	oblouku	 	 	 	 	 [W] 

!!"#$"%í		 	 výkon	odevzdaný	do	okolí	zářením	 	 [W]	
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!	 	 	 náboj	 	 	 	 	 	 	 [C]	

!		 	 	 poloměr	 	 	 	 	 	 [m]	 	

!		 	 	 odpor	 	 	 		 	 	 [Ω]	 	

!	 	 	 vypínací	doba	jističe		 	 	 	 [s]	

!		 	 	 absolutní	teplota	 	 	 	 	 [K]	

!!		 	 	 teplota	plynu		 	 	 	 	 [K]	

!!		 	 	 anodový	úbytek	 	 	 	 	 [V]	

!! 		 	 	 napětí	zdroje		 	 	 	 	 [V]	

!!		 	 	 ionizační	energie	plynu	 	 	 	 [eV]	

!! 			 	 	 katodový	úbytek	 	 	 	 	 [V]	

!!"		 	 	 obloukové	napětí	 	 	 	 	 [V]	

!!		 	 	 jmenovité	napětí	 	 	 	 	 [V]	

!! 		 	 	 úbytek	napětí	na	odporu	 	 	 	 [V]	

!! 			 	 	 napětí	na	trupu	oblouku	 	 	 	 [V]	

!!"#		 	 	 zapalovací	napětí	 	 	 	 	 [V]	

!!!š		 	 	 zhášecí	špička	 	 	 	 	 [V]	

!"		 	 	 rozdílová	přímka		 	 	 	 	 [V]	

!	 	 	 energie	dané	hladiny	 	 	 	 [eV]	

!		 	 	 stavová	suma		 	 	  	 [−] 

!		 	 	 konstanta	rovnice	Ayrtonové	 	 	 [V] 

!		 	 	 konstanta	rovnice	Ayrtonové	 	 	 [V ∙m!!]	  

!		 	 	 konstanta	rovnice	Ayrtonové	 	 	 [W]	 	

!š		 	 	 konstanta	šíření	 	 	 	  [−] 

!		 	 	 konstanta	rovnice	Ayrtonové	 	 	 [W ∙m
!!] 

!!		 	 	 permitivita	vakua	 	 	 	 	 [F ∙m!!]	

!!		 	 	 ztráty	radiací		 	 	 	 	 [W]	

!
!
		 	 	 energie	fotonu	 	 	 	 	 [eV]	

!		 	 	 vlnová	délka	 	 	 	  	 [m]	

!!		 	 	 tepelná	vodivost	 	 	  	 [W ∙m
!!
∙ K]	

!!		 	 	 Debyeova	stínící	délka	 	 	 	 [m]	

!		 	 	 frekvence	fotonu	 	 	 	 	 [Hz]	

! 	 	 	 Ludolfovo	číslo	 	 	 	 	 [−]	

!		 	 	 měrný	elektrický	odpor	 	 	 	 [Ω ∙m]	

!		 	 	 měrná	elektrická	vodivost	 	 	 	 [S ∙m!!]	

!		 	 	 střední	doba	mezi	srážkami	s	neutrálními	  [s] 

částicemi		

!		 	 	 úhel	 	 	 	 	 	 	 [°] 

!č		 	 	 optická	mohutnost	 	 	 	 	 [D] 

!!		 	 	 plazmová	frekvence		 	 	 	 [Hz]	
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Zkratka	 	  Význam		

konst.	 	 	 	 konstantní	

např.	 	 	  například	

tzv.	 	 	  takzvaný	

resp.	 	 	  respektive	

A.u.	 	 	  libovolná	jednotka 

OES	 	 	 	 optická	emisní	spektroskopie	
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Seznam	příloh	
Příloha	1:	Rozlišení	spektrometru	AvaSpec-UL3648TEC	

Difrakční	mřížka	 Vlnový	rozsah	 Rozlišení	s	10	μm	štěrbinou	
[lines/mm]	 [nm]	 [nm]	

300	 900	 0,60-0,70	
600	 520	 0,25	
1200	 200-250	 0,14-0,18	
1800	 100-145	 0,09-0,11	
2400	 50-75	 0,07-0,09	
3600	 45-70	 0,5-0,6	

 

Příloha	2:	Kalibrační	křivky	
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Příloha	3:	Výkresová	dokumentace	nástavce	
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Příloha	4:	Průběh	obloukového	napětí	(modrá	křivka)	a	proudu	(červená	křivka)  
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	 Příloha	5:		Připojení	optického	vlákna	k	jističi	

 


