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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s vlastnostmi plazmatu, jeho 

dělením a diagnostikou. Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn 

složený z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká 

odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu, či roztržením molekul 

(ionizací). O plazmatu se často mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty. 

Pozornost byla zaměřena na popsání různých druhů elektrického výboje, jeho 

vlastností a výskytu. Jeden z nejznámějších elektrických výbojů vyskytujících se 

v přírodě je blesk, jiskrový výboj, se kterým se setkáváme při bouřkách. Blesk je 

elektrický výboj mezi centry kladného a záporného náboje jednoho, nebo více oblaků, 

mezi oblakem a zemí, nebo řidčeji mezi oblakem a stratosférou. Největší pozornost je 

ale věnováná především klouzavému elektrickému obloukovému výboji, tzv. Glid-Arc, 

ten je představitelem neizotermického plazmatu tvořeného slabě ionizovaným plynem. 

Nabízí celou řadu možností průmyslového využití, zejména pro svou vysokou 

energetickou účinnost, specifickou produktivitu a vysokou selektivitu reakcí. Glid-Arc 

je při nízkém až atmosférickém tlaku jednoduchým a finančně nenáročným způsobem 

generace netermálního plazmatu. Výboj bývá buzen mezi dvěma růžkovými 

elektrodami z různých materiálů v rozsahu tlaků velmi nízkých až po tlaky řádově 

jednotek MPa. Konstrukce je tvořena párem růžkových elektrod rozbíhajících se po 

proudu pracovního plynu. Po přiložení pracovního stejnosměrného nebo střídavého 

napětí dochází v místě nejmenší vzdálenosti mezi elektrodami k průrazu a jiskrový 

plazmový kanál je unášen ve směru proudícího plynu.  

Závěrečná praktická část se věnuje proměření VA charakteristiky a charakteristiky 

oscilace proudu, zapálení klouzavého výboje pro dané kombinace a poměry plynů dusík 

a metan o různém průtoku. Jsou zde porovnány hodnoty zápalného napětí pro tyto 

kombinace plynů. Následně jsou zhodnoceny vlastnosti různých kombinací plynů         

o dvou různých průtocích. Toto měření probíhalo v laboratoři  FCH VUT v plazmovém 

reaktoru za atmosférického tlaku. 
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Abstract 

The subject of this bachelor's thesis was to get familiar with the characteristics of 

plasma, its divisinon and diagnostics. In physics and chemismy plasma is considered to 

be, an ionized gas composed of ions, electrons (and possibly neutral atoms and 

molecules), which is produced by detachement of electrons from the atomic shell, or by 

dissociation and ionization of molecules. The plasma is often referred as the fourth state 

of matter.  

Attention was given to the description of various types of electric discharge, its 

characteristics and occurrence. One of the most idey known electrical discharges 

occurring in nature is lightning, a spark discharge, which occurs in the storm. Lightning 

is an electric discharge between centres of positive and negative charge of one or more 

clouds, between cloud and earth, or rarely between the cloud and the stratosphere. The 

greatest attention is paid mainly to gliding electric arc discharge, called Glide-Arc; it is 

a representative of on-thermal plasma formed by weakly ionized gas. It has many 

industrial applications, especially for its high energy efficiency, specific productivity 

and high selectivity of chemical reactions. Under  low and atmospheric pressure,   

Glide-Arc represents a simple and non-expensive way of non-thermal plasma 

generation. The discharge is excited between two electrodes of different materials in the 

pressure range from very low pressures up to the pressures of the order of units of MPa. 

The gliding arc system consist of horn-gaps electrodes diverging in the direction of the 

working gas flow. After the application of DC or AC voltage, a breakdown occurs at the 

smallest distance between the electrodes, and a spark plasma channel drifts (“glides“) in 

the direction of the flowing gas. 

The final experimental part deals with the measurement of VA characteristics and 

oscillation characteristics of the current, and with the determinativ of gliding arc 

ignitron for selected of nitrogen and methane gases at various flow rates. The values of 

ignition voltage for variol mixtures of gases have been compared. Furthermore, the 

properties various combinations of gases at different gas flow rates have been evaluated. 

Measurements were carried out in the plasma laboratory of the Faculty of Chemistry  

BUT in the plasma reactor at the atmospheric pressure. 
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1 Úvod 

Předmětem této práce je prostudování klouzavého elektrického obloukového 

výboje tzv. Glid-Arc v plynu a jeho fyzikálních vlastností. U tohoto výboje se za 

určitých, jasně definovaných podmínek mění plynné skupenství na plazma. Z tohoto 

důvodu se tato práce věnuje základnímu dělení a charakteristikám plazmatu, jeho 

využití v praxi i ve vědeckém výzkumu. V další části práce jsou popsány elektrické 

výboje v plynech, jejich rozdělení podle vlastností a podmínek nutných k jejich vzniku. 

Jsou zde také uvedeny příklady a výskyt daných typů výbojů. V závěru práce je popsán 

samotný klouzavý elektrický obloukový výboj, pracoviště a měřící aparatura, která je 

sestrojená a umístěná na FCH VUT v Brně, na které probíhala praktická část měření. 
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2 Plazma, vznik, charakteristika, výskyt 

Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, 

elektronů (a případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů   

z elektronového obalu atomů plynu, či roztržením molekul (ionizací) [4]. O plazmatu se 

často mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty. V exaktní definici plazmatu jsou na 

ionizovaný plyn kladeny jisté doplňující požadavky. Aby byl ionizovaný plyn 

považován za plazma, musí vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu. Plazma je 

nejrozšířenější forma látky, tvoří až 99 % pozorované hmoty vesmíru. Plazma existuje 

ve vesmíru v různých, často velmi odlišných formách. S plazmatem se můžeme setkat 

například ve formě blesku, polární záře, uvnitř zářivek a tzv. neonů, či v elektrickém 

oblouku. Plazma tvoří také konvenční hvězdy, mlhoviny, ionosféru, či sluneční vítr. 

Parametry plazmatu v těchto formách se liší o mnoho řádů. Výzkum a využití plazmatu 

má kořeny již v 19. století. Významného pokroku se dočkala také diagnostika plazmatu 

ve dvacátých letech dvacátého století, zde jako první s plazmatem pracoval Langmuir 

[1]. Výzkum byl podnícen potřebou vyvinout trubice, které by při nízkém tlaku mohly 

vést velké proudy a musely tedy být naplněny ionizovaným plynem. To vedlo k objevu 

tzv. jevu stínění – stěnová vrstva obklopující elektrodu je přímo vidět jako tmavá 

vrstvička. Trubice musely být naplněny ionizovaným plynem. S výbojem v plynech se 

dnes setkáváme ve rtuťových usměrňovačích, vodíkových thyratronech, jiskřištích, 

svařovacích obloucích, zářivkách, neonových trubicích a také u blesku. Velmi důležitý 

je i význam výboje v plynech pro čerpání plynných laserů – může to být nízkotlaký 

doutnavý výboj pro kontinuální laser nebo vysokotlaký jiskrový výboj pro impulsní 

laser. Aplikace plynných laserů by vydaly na samostatnou kapitolu, zde je podstatné to, 

že činnost těchto laserů by bez plazmatu nebyla možná. Pro výrobu elektřiny slouží 

magnetohydrodynamický generátor. Husté plazma tryská napříč magnetickým polem. 

Působením Lorentzovy síly jsou elektrony a pozitivní ionty urychlovány na vzájemně 

opačnou stranu a nabíjejí tak vhodně umístěné elektrody na různé potenciály. Z elektrod 

pak může být odebírán proud, přičemž jsme se vyhnuli tepelnému cyklu, který má 

malou účinnost. Stejný princip v obráceném smyslu je použit při vývoji iontových 

raketových motorů – na elektrody je přivedeno napětí, které v plazmatu vyvolá 

elektrický proud. Lorentzova síla vystřeluje plazma z rakety a výsledná reakční síla 

raketu urychluje (zde je potřeba pouze si uvědomit, že vypuzované plazma musí být 
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stále neutrální, jinak by se raketa nabíjela na vysoký potenciál). Není bez zajímavosti, 

že volné elektrony a díry v polovodičích vytvářejí plazma vykazující tentýž druh 

oscilací a nestabilit jako plynné plazma. V nedávné době byly dokonce nalezeny některé 

tekutiny, jako je roztok sodíku ve čpavku, jež se chovají jako plazma. Úsilí mnoha 

vědců směřuje k ovládnutí řízené termojaderné syntézy. Mezi další technické aplikace 

fyziky plazmatu patří opracování materiálu (řezání, rozprašování), příprava tenkých 

vrstev (naprašování), leptání nebo plazmatická polymerace. Plazma je soubor nabitých  

i neutrálních částic v různých kvantových stavech, o kterém platí, že jeho prostorový 

náboj je přibližně roven nule (tuto vlastnost označujeme jako kvazineutralita). 

Částicemi se v této definici rozumí nejen elementární částice, jako jsou např. elektrony, 

ale také ionty, neutrální atomy, molekuly. Rozlišujeme plazma izotermické, pro které 

platí, že všechny typy částic mají stejnou teplotu, a neizotermické, ve kterém teplota 

elektronů převažuje nad teplotou ostatních typů částic. Vznik jednoho nebo druhého 

druhu závisí především na způsobu, jakým byla plazmatu dodávána energie. 

Izotermicita bývá obvykle spojena s vysokou teplotou plazmatu, není to ale podmínkou. 

Platí však, že neizotermické plazma v přírodě samovolně zaniká, musí se tedy udržovat 

uměle. Člověk ale přišel na to, že plazma jde uchovat, jedním z typů zařízení pro 

uchovávání plazmatu jsou magnetické nádoby. 

2.1 Uchování plazmatu 

Magnetická nádoba je speciálně tvarované magnetické pole, sloužící k uchovávání 

plazmatu. Magnetické nádoby jsou zařízením pro jeden ze směrů vývoje jaderné fúze. 

Principem všech druhů magnetických nádob je snaha iontů „namotávat“ se na siločáry 

magnetického pole a odrážet se od míst, kde intenzita pole roste. Magnetické nádoby se 

dělí na otevřené a uzavřené. Otevřené nádoby jsou založeny na principu magnetického 

zrcadla, uzavřené mají obvykle tvar toroidu. 

2.2 Jev stín ění 

Základním rysem chování plazmatu je jeho schopnost odstínit elektrické potenciály, 

které jsou do něho vloženy. Představme si, že bychom chtěli vložením dvou koulí 

vodivě spojených s baterií vytvořit v plazmatu elektrické pole. Koule by přitahovaly 

částice s opačným nábojem a takřka okamžitě by oblak iontů obklopil záporně nabitou 
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kouli a oblak elektronů kouli kladně nabitou. Předpokládejme, že rekombinaci na 

povrchu by bránila vrstva dielektrika nebo že by baterie byla natolik silná, že by 

potenciálový vzdor rekombinace udržela. Kdyby plazma bylo studené bez tepelných 

pohybů, bylo by v oblaku právě tolik nábojů jako na kouli, odstínění by bylo dokonalé  

a vně oblaků by v plazmatu elektrické pole nebylo. Je-li však teplota konečná, mají ty 

částice, jež jsou na okraji oblaku, kde je elektrické pole slabé, dostatek tepelné energie 

k tomu, aby unikly z elektrostatické potenciálové jámy. Jako „okraj“ oblaku se pak jeví 

poloměr, na němž se potenciální energie přibližně rovná tepelné energii kT částic,         

a stínění není úplné. 

2.3 Dělení plazmatu 

• Podle teploty 

• Podle ionizace 

2.3.1 Dělení plazmatu podle teploty 

Podle teploty se rozlišují 2 druhy plazmatu. Je to vysokoteplotní a nízkoteplotní 

plazma. Vysokoteplotní plazma má střední energii nabitých částic větší než 100 eV, což 

odpovídá řádově 106 K. Vyskytuje se ve hvězdách a při experimentech s řízenou 

termonukleární syntézou. Nízkoteplotní plazma se vyskytuje např. v zářivkách               

a výbojkách, také v elektrickém oblouku. V plazmatu může být teplota elektronů           

o několik řádů vyšší než teplota kladných iontů a neutrálních molekul. 

2.3.2 Dělení plazmatu podle ionizace 

Stupeň ionizace plazmatu (poměr počtu ionizovaných částic vůči celkovému počtu 

částic) je jedním z nejdůležitějších parametrů, který určuje chování plazmatu. Závisí 

především na teplotě a lze ho v prvním přiblížení odhadnout ze Sahovy rovnice pro 

jedenkrát ionizované plazma v termodynamické rovnováze. Podle stupně ionizace 

rozlišujeme slabě ionizované plazma a silně ionizované plazma. V slabě ionizovaném 

plazmatu je koncentrace nabitých částic zanedbatelně malá v porovnání s koncentrací 

neutrálních molekul. Naproti tomu v silně ionizovaném plazmatu převládá koncentrace 

nabitých částic. 
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• Sahova rovnice  

Vlivem vzrůstající teploty v plazmatu, roste kinetická energie částic, tím i četnost 

jejich srážek a tím i stupeň ionizace. To popisuje Sahova rovnice. Má následující tvar 

[4] 

 

���

��
= ��3/2�� �− ��

���,     (2.1) 

 

kde ni  je koncentrace jednonásobných iontů, nn je koncentrace neutrálních částic,         

C ~ 2,4×1021 m−3,  Ui  je ionizační potenciál a T je teplota plazmatu. Sahova rovnice je 

použitelná pro plyny. Někdy se za jistý druh plazmatu považují i pevné látky (například 

kovy), které mají volné nosiče nábojů a vykazují kolektivní chování. Zde však počet 

volných nosičů náboje není určen Sahovou rovnicí. 

• Ionizace molekulou 

Molekula s dostatečnou kinetickou energií může ionizovat jinou molekulu. Je-li 

jedna z molekul v excitovaném elektronovém stavu (nebo je v metastabilním stavu), 

jedná se o Penningovu ionizaci a proces ionizace je pak mnohem pravděpodobnější.  

                                               �∗ + � → � +  �� + ��,                        (2.2) 

kde X* je excitovaná molekula.  

Existuje také asociativní ionizace molekulou:  

�∗ + � → ��� + ��.                                                    (2.3) 

• Ionizace pozitivním iontem 

Proces typu:  

�� + � → �� � +  �!.                                             (2.4) 

H3
+ je velmi běžný iont, který rád předává H+, respektive proton, jiným molekulám. 

• Ionizace fotonem 

Proces typu: 
� + ℎ# → �� + ��.                                                      (2.5) 
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• Termická ionizace 

I při pokojové teplotě jsou některé molekuly vzduchu ionizovány. To je způsobeno 

přirozenou radiací, kosmickým zářením a termickou ionizací. Obsazení energetických 

hladin v molekulách elektrony má pravděpodobnostní charakter (Fermi-Diracovo 

rozdělení), který je závislý na teplotě T. I při pokojové teplotě je nenulová 

pravděpodobnost výskytu plně ionizovaných molekul. Při vyšších teplotách se podíl 

termicky ionizovaných molekul zvyšuje. 

2.4 Diagnostika plazmatu 

Mezi základní parametry plazmatu patří jednak tzv. makroparametry (například 

tlak, intenzita elektrického pole, driftová rychlost částic či velikost elektrického proudu 

procházejícího plazmatem) a pak mikroparametry (ke kterým řadíme kupříkladu 

koncentraci daného druhu částic ni, teplotu tohoto druhu částic Ti, rozdělovací funkci fi 

nebo střední srážkovou frekvenci mezi dvěma druhy částic νik). Diagnostické metody 

[1] obvykle dělíme na aktivní (kontaktní) a pasivní (bezkontaktní). Jak už název 

napovídá, kontaktní metody jsou ty, při kterých (na rozdíl od metod pasivních) do 

plazmatu přímo něco vkládáme (např. záření, sondu). Při výběru metody hraje vedle její 

dostupnosti a počtu parametrů, které jsme schopni s jejím použitím určit, také míra 

zásahu do vlastností plazmatu. Je zřejmé, že naší snahou musí být co nejméně plazma 

při měření ovlivnit, abychom dosáhli relevantních výsledků.  

2.4.1 Sondová metoda 

Vůbec nejstarší metodou zkoumání parametrů plazmatu je tzv. jednosondová 

metoda, za jejímž zrodem stojí pánové Langmuir a Mott-Smitt. Spočívá v tom, že do 

plazmatu v elektrickém poli vložíme speciálně upravenou elektrodu, kterou nazýváme 

sonda.  
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Obr. 2.1: Sonda (příklad). 

 

   Jde tedy o metodu aktivní, proto musíme (s ohledem na co nejmenší ovlivnění 

plazmatu) klást značně vysoké požadavky na tvar, velikost, typ a vlastnosti materiálu, 

z něhož je sonda vyrobena. Tato metoda slouží např. ke stanovení potenciálu plazmatu. 

Někdy je potřeba znát velikost elektrického pole mezi dvěma místy v plazmatu. 

V takovém případě místo jedné sondy použijeme sondy dvě. V tomto případě se sondy 

používají k měření plovoucích potenciálů, v ionosféře i k určení elektronové teploty      

z charakteristiky. V některých aplikacích se místo jedné ze sond používá těleso družice, 

které má větší plochu než sonda a jedná se tedy vlastně o jednosondové měření. 

Sondová měření jsou stále velice rozšířená, neboť tato metoda nám přes svou značnou 

jednoduchost poskytuje celou řadu plazmatických parametrů. Hlavní nevýhodu je 

poměrně značná chyba metody, neboť sonda představuje velice hrubý zásah do 

plazmatu přes veškerou snahu o jeho minimalizaci.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 2.2: Výbojová trubice se sondami.  

 

sonda 

izolační trubice 
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2.4.2 Vysokofrekven ční metody 

Mikrovlnné metody mohou být jak aktivní tak i pasivní. Mikrovlnné pásmo použité 

v těchto metodách sahá svým rozsahem vlnových délek řádově od jednotek metrů po 

milimetry. 

• Aktivní metody 

 V aktivních metodách vystavíme plazma vysokofrekvenčnímu poli a pozorujeme 

vzájemnou interakci. Plazma jakožto vodivé prostředí může vést vysokofrekvenční 

signál. V důsledku vlastností plazmatu však existuje tzv. plazmatická frekvence, 

představující dolní mez frekvencí mikrovln, které ještě mohou plazmatem projít. Je-li 

frekvence dopadající vlny menší než plazmatická, vlna se od plazmatu pouze odrazí. 

Hodnota plazmatické frekvence je úzce spjata s koncentrací částic v plazmatu, a to 

nepřímou úměrou. Výše uvedené tvrzení můžeme tedy přeformulovat takto: dopadající 

vlna při dané frekvenci vstupuje do plazmatu, je-li koncentrace částic v plazmatu nižší, 

než určitá kritická hodnota, v opačném případě se odráží. Tohoto efektu můžeme využít 

například tehdy, existují-li v plazmatu vedle sebe oblasti o různých koncentracích – od 

míst s nadkritickou koncentrací se dopadající mikrovlny odráží, a my tak získáme něco 

jako stroboskopický obrázek. Pokud se dopadající vysokofrekvenční elektromagnetická 

vlna od plazmatu neodrazí a začne jím procházet, dochází k jejímu zeslabování 

s rostoucí dráhou uraženou v plazmatu. Parametr, který udává zmenšování elektrické, 

resp. magnetické složky vlny podél dráhy, označujeme γ a nazýváme jej konstanta 

šíření. Konstanta šíření je komplexní číslo, jehož reálná složka, tzv. útlum, představuje 

změnu amplitudy, zatímco imaginární složka (zvaná fáze) změnu fáze. Aktivní metody 

jsou založeny na měření změn konstanty šíření (útlumu i fáze) po průchodu vlny 

plazmatem. Z těchto změn je možné určovat různé parametry, například koncentraci. 

V případě tzv. rezonátorové (rezonanční) metody je plazma umístěno v rezonátoru. 

Měření změny konstanty šíření je převedeno na měření rezonanční křivky a kvality 

rezonátoru. Z těchto údajů je možno určit hustotu elektronů a efektivní srážkovou 

frekvenci. 
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• Pasivní metoda 

Pasivní metoda spočívá v detekci a zkoumání mikrovlnného záření vydávaného 

plazmatem v důsledku urychlení elektronů v poli atomů či iontů. V plazmatu navíc 

detekujeme tzv. šumový proud, způsobený náhodným pohybem elektronů vlivem jejich 

urychlení. Změříme-li tento proud, jsme schopni určit i  šumovou teplotu, kterou za 

určitých předpokladů pokládáme rovnu elektronové. Metoda detekce šumových teplot 

tedy umožňuje získání elektronové teploty. Srovnáme-li četnost použití této metody      

a sondové diagnostiky, vzhledem k menší náročnosti se elektronová teplota častěji 

získává ze sondové charakteristiky. Ne vždy je ovšem možno sondu v plazmatu použít, 

a právě tehdy se detekce šumových teplot uplatní.  

2.4.3 Optické metody 

Optické metody mohou fungovat jak v aktivní podobě, kdy plazma z vnějšku 

ozařujeme optickým pásmem a pozorujeme interakce, tak v pasivní formě, která spočívá 

v analýze a vyhodnocení spektra detekovaného z plazmatu. Šířka optického pásma 

zasahuje od blízkých UV až po blízké IR oblasti. Mezi hlavní optické metody patří 

metoda optické emisní spektroskopie, která je založená na detekci a analýze záření 

emitovaného excitovanými částicemi v plazmatu. Příkladem jejího užití je určování 

vibračních a rotačních teplot na základě změřené intenzity emitovaného záření. 

Základní rovnicí optické emisní spektroskopie je vztah mezi intenzitou emitovaného 

záření a koncentrací částic v excitovaném stavu. Jak víme, u molekul existují kromě 

elektronových kvantových stavů také stavy vibrační a rotační, které rovněž mohou být 

excitovány. S obsazením excitovaných hladin je (za určitých předpokladů) jako 

parametr spjata vibrační resp. rotační teplota. Rotační teplota má navíc velký význam 

proto, že se její hodnotou aproximuje hodnota teploty neutrálních částic, která má 

zásadní vliv na procesy probíhající v plazmatu. Teplotu neutrálů je možné rovněž určit 

ze změny indexu lomu za použití Machova interferometru. Optické metody obecně patří 

k hlavním diagnostickým metodám pro doutnavý výboj. Jejich předností je to, že takřka 

neovlivňují zkoumané plazma a že jejich použitím lze získat množství parametrů 

výboje. Nesmíme zapomenout, že chyba diagnostických metod se pohybuje mezi deseti 

až dvaceti procenty. Chyba je způsobena buď narušením plazmatu, nebo, pokud do 
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plazmatu nezasahuji, je chyba důsledkem zjednodušujících předpokladů. Chybu s sebou 

tedy přináší jak aktivní, tak i pasivní metody.  

2.5 Plazma a elektrický proud 

Plazma obsahuje volné elektrické náboje, proto je elektricky vodivé. Díky 

elektrické vodivosti působí na plazma i silné magnetické pole, jehož silové účinky 

pocházejí od Lorentzovy síly. S rostoucí koncentrací nabitých částic se mění                   

i koeficienty tepelné vodivosti a dynamické viskozity ionizovaného plynu. 

Elektromagnetické síly a dobrá elektrická vodivost plazmatu (která může být v mnoha 

případech považována za blížící se nekonečnu) obvykle zajistí, že hustota kladných       

a záporných nábojů se vyrovná ("kvazineutralita"). Je-li v plazmatu významný nadbytek 

kladných nebo záporných nábojů, v extrémním případě, složený jen z kladných nebo jen 

záporných nábojů, tak v takové plazmě hraje elektrické pole dominantní roli. Příkladem 

jsou nabité paprsky částic a pozitronové plazmy. 
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3 Elektrické výboje 

Jeden z nejstarších elektrických výbojů vyskytujících v přírodě je blesk, jiskrový 

výboj, se kterým se setkáváme při bouřkách [3]. Blesk je elektrický výboj mezi centry 

kladného a záporného náboje jednoho, nebo více oblaků, mezi oblakem a zemí, nebo 

řidčeji mezi oblakem a stratosférou. Po proběhnutí prvotního elektrického výboje, tzv. 

vůdce blesku, se vytvoří viditelný kanál tvořený rozžhaveným a ionizovaným 

vzduchem. Z elektrických účinků blesku vyplývají účinky světelné, tepelné, akustické   

(hřmění, hromy), mechanické a chemické. Podle vzhledu se rozlišuje blesk čárový, 

vyskytující se nejčastěji mezi oblakem a zemí, jehož viditelný kanál není rozvětven, 

blesk perlový s pravidelně přerušovaným viditelným kanálem, blesk plošný, 

pozorovaný zejména při blýskavicích, kdy je vidět pouze jako ozářený oblak, blesk 

rozvětvený, s často bohatým větvením kanálu, který se rozpadá až na několik desítek 

dílčích úderů, blesk stuhový, řídce se vyskytující vzhled blesku s velkou šířkou 

viditelného kanálu. Odhad síly blesků je až 50 miliónů Voltů, 200 000 Ampérů a délka 

trvaní bleskového výboje je 1 - 2 tisíciny sekundy. Zvláštním úkazem je kulový blesk, 

obvykle popisovaný jako koule o průměru několik centimetrů, až několik decimetrů, 

světélkující, nebo zářící v různých barvách, která sestupuje z oblaku dolů, nebo volně 

pluje vzduchem. Vznik kulového blesku vysvětluje řada teorií, z nichž však žádná není 

obecně přijímána. Nejčastěji se předpokládá, že jde o určitou formu existence plazmatu 

v atmosféře. 

3.1 Nesamostatný a samostatný výboj v plynu 

Vzduch je za normálních okolností dobrým izolantem. O tom svědčí některé 

experimenty z elektrostatiky, při nichž výchylka např. na elektroskopu vydrží poměrně 

dlouho stálá. Lze ukázat, že plyn je možné ionizovat, tj. rozštěpit některé jeho molekuly 

na elektron a kladný iont. Např. svíčkou vloženou mezi dvě svislé rovnoběžné kovové 

desky připojené ke zdroji vysokého napětí, jejíž plamen se bude odchylovat směrem      

k záporně nabité desce. Plamen, rentgenové nebo radioaktivní záření nebo ohřátý 

vzduch působí jako ionizátor - dodávají energii potřebnou k rozštěpení molekul 

(atomů). Vzduch je běžně alespoň částečně ionizován účinkem kosmického záření          

a radioaktivity zemské kůry (v 1cm3 vzniká každou sekundu asi 10 kladných iontů        



a elektronů). Elektron vzniklý ionizací se m

záporný iont. Současně probíhá uvnit

ionizovaný plyn v elektrickém 

jako uspořádaný pohyb

a elektronů ke kladně nabité anod

a mění se v neutrální atomy. Elektrický proud v plynu, který se udržuje j

působení ionizátoru, se nazývá 

převládne rekombinace nad ionizací 

ionizovaného plynu je možné m

kondenzátor v kovovém krytu s okénkem, kterým do prost

ionizující záření. Pomocí ioniza

výboje. Je-li napětí malé, v

elektrody. V této fázi je po

úměrný napětí a platí tedy 

zrychluje, až při určitém nap

k elektrodám. Komorou prochází 

dlouho nemění (Ohmův zákon v této fázi výboje již neplatí). K dalšímu zvýšení proudu 

dochází až po překročení 

nárazem - elektrony a ionty vzniklé ionizací narážejí p

molekuly, kterým předávají 

polem. Jsou-li urychleny dostate

nárazem na neutrální molekulu tuto molekulu ionizovat. Po

narůstá a nastává samostatný výboj
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). Elektron vzniklý ionizací se může spojit s neutrální molekulou a vytvo

ě probíhá uvnitř plynu i děj opačný - rekombinace

ionizovaný plyn v elektrickém poli mezi dvěma elektrodami, vzniká 

pohyb kladných iontů k záporně nabité katodě

ě nabité anodě. Ionty, které dorazí na elektrody ztrácejí sv

ní se v neutrální atomy. Elektrický proud v plynu, který se udržuje j

se nazývá nesamostatný výboj. Jakmile přestane ionizátor p

evládne rekombinace nad ionizací a elektrický proud zaniká. Elektrické vlastnosti 

ionizovaného plynu je možné měřit v ionizační komoře, což je v podstat

v kovovém krytu s okénkem, kterým do prostoru mezi deskami proniká 

ení. Pomocí ionizační komory se dá měřit voltampérová charakteristika 

tí malé, většina iontů zanikne rekombinací dříve, než dorazí na 

elektrody. V této fázi je počet elektronů, které předají svůj náboj elektrodám

tí a platí tedy Ohmův zákon. S rostoucím napětím se pohyb elektron

čitém napětí Un jich převážná část nestačí rekombinovat a doletí 

k elektrodám. Komorou prochází nasycený proud, který se při dalším r

ův zákon v této fázi výboje již neplatí). K dalšímu zvýšení proudu 

čení zápalného napětí Uz.. Příčinou zvýšení proudu je 

elektrony a ionty vzniklé ionizací narážejí při svém pohybu na neutrální 

ředávají kinetickou energii získanou urychleným ele

li urychleny dostatečně, mají takovou kinetickou energii, že jsou schopny 

nárazem na neutrální molekulu tuto molekulu ionizovat. Počet iont

samostatný výboj, který je nezávislý na vnějším ionizátoru. 

 

 

   Obr. 3.1: Voltampérová charakteristika výboje [7

0 Un Uz U 

I 

 

že spojit s neutrální molekulou a vytvořit 

rekombinace. Nachází-li se 

ektrodami, vzniká elektrický proud 

nabité katodě, záporných iontů           

. Ionty, které dorazí na elektrody ztrácejí svůj náboj  

ní se v neutrální atomy. Elektrický proud v plynu, který se udržuje jen po dobu 

estane ionizátor působit, 

elektrický proud zaniká. Elektrické vlastnosti 

, což je v podstatě deskový 

oru mezi deskami proniká 

voltampérová charakteristika 

 zanikne rekombinací dříve, než dorazí na 

oj elektrodám, přímo 

tím se pohyb elektronů 

í rekombinovat a doletí       

ři dalším růstu napětí 

v zákon v této fázi výboje již neplatí). K dalšímu zvýšení proudu 

inou zvýšení proudu je ionizace 

i svém pohybu na neutrální 

získanou urychleným elektrickým 

, mají takovou kinetickou energii, že jsou schopny 

et iontů tak lavinovitě 

jším ionizátoru.   

[7] 
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Při samostatném výboji se mohou uplatnit i elektrony uvolněné z elektrod dopadem 

iontů. Tento děj se nazývá sekundární emise. K uvolnění elektronů z elektrody může 

dále dojít:  

• tepelnou emisí - rozžhavením elektrody dochází k uvolňování elektronů  

• fotoemisí - dopad ultrafialového záření může také vyvolat emisi elektronů  

• tunelovým jevem - elektrony jsou vytrhovány silným elektrickým polem v blízkosti    

katody  

3.2 Samostatný výboj v plynu za atmosférického a sn íženého tlaku  

Za atmosférického tlaku mohou nastat tyto typy výboje [7]: 

3.2.1 Obloukový výboj 

Tento výboj lze realizovat elektrickým obvodem s napětím zdroje alespoň 60V, 

který dává proud alespoň 10A, dvěma uhlíkovými elektrodami a předřadným 

rezistorem. Přiblížíme-li elektrody k sobě a přitiskneme-li je k sobě, konce elektrod se 

rozžhaví a po oddálení elektrod od sebe (řádově na milimetry) způsobí tepelnou ionizaci 

molekul okolního vzduchu. Obvodem prochází velký elektrický proud, kterým se 

teplota elektrod i plazmatu mezi nimi zvýší na několik tisíc kelvinů. Pro technickou 

praxi je tento typ výboje nejrozšířenější.  

Užití výboje v praxi: 

• vysokotlaké xenonové výbojky - zdroj intenzivního světla (promítací přístroje, 

světlomety, …)  

• vysokotlaké sodíkové výbojky - veřejné osvětlení, …  

• vysokotlaké rtuťové výbojky - zdroj ultrafialového záření („horské sluníčko“, …)  

•  obloukové svařování kovů - jednou elektrodou je svařovaný materiál, druhou tvoří 

drát z přídavného kovu.  
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Obr. 3.2: Svařování kovů 

3.2.2 Jiskrový výboj 

Tento typ výboje se od obloukového liší krátkou dobou trvání. Dojde k němu, když 

intenzita elektrického pole mezi elektrodami dosáhne hodnoty potřebné pro lavinovitou 

ionizaci, ale zdroj tohoto pole není schopen trvale dodávat elektrický proud. Přeskok 

jiskry je doprovázen vznikem zvukové vlny, kterou vnímáme jako prasknutí (malé 

výboje) nebo ohlušující ránu (silné výboje ve zkušebnách vysokého napětí, …). 

Vysokou teplotou se narušuje povrch elektrod. Mohutným jiskrovým výbojem 

přírodního charakteru je blesk, kterým se během bouřky vyrovnává elektrické napětí 

mezi dvěma mraky nebo mrakem a zemským povrchem, které dosahuje až 109 V. 

Během tisíciny sekundy dosahuje proud hodnot až 105 A  a uvolňuje se energie až 100 

kW.h. Bohužel jako zdroj elektrické energie pro lidstvo je nevyužitelný. Není předem 

známo, kdy a kam udeří a navíc by byl problém v tak krátkém čase zpracovat takové 

množství energie.  

 

 
                Obr. 3.3: Blesk 

elektroda 
svařovaný 
materiál 

oblouk 
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3.2.3 Koróna 

Výboj nazývaný koróna je trsovitý výboj, který vzniká v nehomogenním 

elektrickém poli okolo drátů, hrotů a hran s vysokým potenciálem, jestliže intenzita 

elektrického pole je dostatečná pro vyvolání lavinovité ionizace jen v jejich nejbližším 

okolí. Koróna způsobuje ztráty na vedení velmi vysokého napětí, lze se s ní setkat         

v silných atmosférických polích před bouřkou na skalních útesech, stožárech lodí, … 

Námořníci tomuto jevu říkají tzv. Eliášův oheň.  

3.2.4 Doutnavý výboj 

V elektrickém poli mezi elektrodami jsou ionty a elektrony urychlovány 

elektrostatickou silou. Změna kinetické energie nabité částice mezi dvěma nárazy na 

neutrální molekuly je největší při pohybu ve směru působení elektrostatické síly a platí: 

Ek  =  e.E.l , kde E je velikost intenzity elektrického pole a l proběhnutá vzdálenost. 

Střední volná dráha částice je nepřímo úměrná hustotě molekul plynu. Za 

atmosférického tlaku je malá – asi 6.10-8 m. Má-li dojít k lavinovité ionizaci nárazem, 

musí mít elektrické pole intenzitu o velikosti 3.106 V.m-1. Umístíme-li elektrody do 

uzavřeného prostoru výbojové trubice, v níž snížíme tlak plynu, zvětší se střední volná 

dráha elektronů (i iontů) a zvýší se i práce vykonaná elektrostatickou silou mezi dvěma 

nárazy nabité částice na neutrální molekuly. K samostatnému výboji dochází tedy už při 

mnohem menším napětí mezi elektrodami než za atmosférického tlaku. K pozorování 

výboje za sníženého tlaku slouží výbojová trubice, z níž je postupně odčerpáván 

vzduch. Při poklesu tlaku (už na hodnotu asi 104 Pa) se náhle objeví úzký vlnící se pruh 

výboje, který se postupně rozšiřuje a při tlaku 100 kPa vyplňuje celou trubici. Probíhá 

doutnavý výboj, který se od obloukového liší malým proudem a nízkou teplotou 

elektrod i výbojové trubice. V blízkosti katody je možné pozorovat modré katodové 

doutnavé světlo a skoro celý zbytek trubice vyplňuje růžový anodový sloupec. Při 

doutnavém výboji je napětí mezi elektrodami rozloženo nerovnoměrně. Vzhledem        

k většímu potenciálovému spádu mezi katodou a katodovým doutnavým světlem, má 

elektrické pole větší intenzitu než v anodovém sloupci. Kladné ionty, vzniklé v oblasti 

katodového doutnavého světla, jsou silně urychlovány a při dopadu na katodu některé    
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z nich způsobí sekundární emisi elektronů. Elektrony uvolněné z katody postupují         

k anodě a vyvolávají lavinovitou ionizaci plynu. Oba děje se vzájemně podmiňují.  

Užití doutnavého výboje:  

• doutnavky - krátké výbojky plněné neonem při tlaku řádově 103 Pa. V nich 

nevzniká anodový sloupec, ale jen katodové doutnavé světlo, které pokrývá 

elektrodu s nižším potenciálem. Zápalné napětí je od 80V do 150V.  Užití: Např. 

kontrolní světla s nepatrnou spotřebou  

• reklamní trubice, zářivky - využívají anodový sloupec. Jejich plynnou náplň tvoří 

argon a páry rtuti. Samotný výboj vydává především ultrafialové záření, které 

způsobuje světélkování vrstvy oxidů kovů nanesené na vnitřní stěně trubice. 

Světelná účinnost je několikrát větší v porovnání se žárovkami.  

 

Pomocí doutnavky je možné určit náboj zelektrovaného tělesa. Přiblížíme-li sulfitovou 

doutnavku ke zelektrovanému tělesu a objeví-li se v doutnavce výboj, pak je dané těleso 

nabito záporně, neboť doutnavý výboj se objevuje u katody. 
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4 Klouzavý elektrický obloukový výboj 

Klouzavý elektrický obloukový výboj, tzv. Glid-Arc (ang. Glidding Arc – klouzavý 

oblouk), je představitelem neizotermického plazmatu tvořeného slabě ionizovaným 

plynem [8]. Výboj bývá buzen mezi dvěma růžkovými elektrodami z různých materiálů 

v rozsahu tlaků velmi nízkých až po tlaky řádově jednotek MPa. Konstrukce je tvořena 

párem růžkových elektrod rozbíhajících se po proudu pracovního plynu. Po přiložení 

pracovního stejnosměrného nebo střídavého napětí dochází v místě nejmenší 

vzdálenosti mezi elektrodami k průrazu a jiskrový plazmový kanál je unášen ve směru 

proudícího plynu. Při jisté délce, kdy už zdroj napětí nedokáže dodávat napětí potřebné 

k udržení proudového vlákna, dojde k jeho přetržení. Tím se přeruší proud a dojde ke 

zvýšení napětí na elektrodách. Poté se výboj opětovně zapálí v nejužším místě a cyklus 

se opakuje. Mezi růžkovými elektrodami vznikají dva typy výbojů. V nejužším místě    

a bezprostředně nad ním vzniká jiskrové pole v důsledku velké intenzity elektrického 

pole. Jiskrová oblast je charakteristická vysokou elektronovou teplotou. Nad touto 

oblastí je oblast zanikajících jisker a tedy oblast korónového výboje, klouzajícího podél 

elektrod v důsledku proudění vzduchu. V tomto elektricky upraveném plynu jsou 

mnohé složité molekuly rozbity a utvoří jednoduché molekuly, atomy, pozitivní             

a negativní ionty, volné radikály a volné elektrony o velké kinetické teplotě. Charakter   

a vlastnosti výboje jsou dány geometrií a materiálem elektrod, prouděním vzduchu 

(druh plynu, rychlost průtoku) a napájecím zdrojem (SS výboj, ST výboj, RF výboj). 

Spektrální diagnostika slouží pak k poznávání vlastností těchto výbojů a jejich možného 

použití ke spalování a rozkladu organických směsí. Klouzavý výboj má největší použití 

při diagnostice pracovního plynu (jeho ředění, koncentrování, čištění), či opracování 

pevných látek (zbavování nečistot, zušlechťování, antikorozní povrchy). Dále při 

eliminaci mnoha toxických par a plynů, kdy se použije určitého výboje generovaného 

přímo na znečištěný plyn. Tento výboj produkuje velmi aktivní částice, které podnítí 

oxidaci těchto toxických komponent. V praxi je Glid-Arc používán například                 

k dekompozici toluenových par nebo destrukci uhlovodíkových nečistot. V technické 

praxi je možné se setkat se speciálním klouzavým výbojem na dielektriku                      

v zapalovacích svíčkách pro použití v automobilech. Tyto svíčky jsou vyvíjeny ke 

zlepšení účinnosti motorů a zároveň mají poněkud větší životnost. 
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            Obr. 4.1: Klouzavý elektrický výboj v dusíku 

 

4.1 Glid-Arc 

Ve Francii byl vyvinut a patentován plazmochemický reaktor, který je označován 

jako Glid-Arc. Jedná se o klouzavý vysokonapěťový elektrický výboj po parabolických 

elektrodách, které mohou být kaskádovitě zapojeny. Likvidovaná látka, opět plynná, 

prochází přes oblast výboje, je ionizována jednak termickými elektrony, jednak 

lavinovými srážkami s částicemi primárního plazmatu a opět, zcela logicky, se dostává 

do neplazmového prostoru, kde dochází k její rekombinaci. Do tohoto prostoru je 

možno přivádět vybrané reaktanty, např. kyslík, vodní páru a pod., které ovlivní 

rekombinaci radikálů opět na ekologicky příznivější produkty. Zpracovatelská kapacita 

je až 2400 m3 plynu/hod při příkonu 30 kW. Velkou nevýhodou tohoto procesu je 

zanášení nebo koroze elektrod zplodinami plazmochemického rozkladu. 
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4.2 Experimentální za řízení 

Na Obr. 4.2 je zobrazena experimentální aparatura, na které budou prováděna měření 

elektrických charakteristik. 

 

 

 
 

Obr. 4.2: Plazmové zařízení 1- Plazmový reaktor; 2 - Digitální osciloskop; 3 - regulovatelný zdroj    

 stejnosměrného napětí; 4 – regulátor napětí 
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5 Praktická část 

5.1 Prom ěření VA charakteristiky zapálení klouzavého výboje 

V této části bylo v laboratoři proměřeno osm VA charakteristik pro různé 

kombinace nosného plynu proudícího reaktorem, jako první se měřil čistý dusík, dále 

následovalo proměření směsi s metanem v poměru dusík-metan 99:1 a 97:3 s krokem 

1% metanu tj. celkem 3 měření pro směs. Každé měření proběhlo pro 2 různé průtoky 

plynu, nejprve pro 100 ml.min-1  a následně pro 200 ml.min-1 .  

V uvedených tabulkách 5.1 – 5.4 jsou zaznamenány měření pro čistý dusík a směs 

dusík-metan s poměrem 97:3 tzn. okrajové hodnoty z důvodu lépe viditelného rozdílu 

na následujících grafech VA charakteristik (Obr. 5.1 – 5.4). 

 

5.2 Určení vlivu pr ůtoku a typu nosného plynu na VA charakteristiku a 

moment zapálení klouzavého výboje 

Při pohledu na grafy zjistíme, že největší vliv na VA charakteristiku a moment 

zapálení má směs plynů dusík-metan v poměru 97:3, proto je zbytečné zde uvádět          

i grafy s menším obsahem metanu. V případě čistého dusíku s průtokem nosného plynu 

100 ml.min-1 a 200 ml.min-1  dochází k zapálení výboje při 5,5 kV resp. 4,5 kV a ke 

skokovému nárůstu proudu z 0,75 mA na 47,5 mA a ve druhém případě s větším 

průtokem z 0,68 mA na 43,4 mA, což odpovídá momentu zapálení. Po přidání metanu 

se charakteristika výrazně změní, z obrázků 5.3 a 5.4 je jasně vidět, že dochází 

dřívějšímu zapálení výboje už při 3 kV, tj. o 2 kV méně než v předchozím případě, 

proto je i hodnota skokového nárůstu proudu menší, z 0,68 mA na 25,9 mA při průtoku 

nosného plynu 100 ml.min-1 a 0,65 mA 28,8 mA při 200 ml.min-1. Zároveň dochází 

k zapálení výboje při stejné hodnotě napětí pro oba průtoky, z tohoto důvodu je v tomto 

případě vliv průtoku nosného plynu téměř zanedbatelný.  
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Tab. 5.1: Dusík 100%, průtok 100 ml.min-1
 

 

U 

[kv] 

I 

[mA] 

Perioda 

[ms] 

naměřené hodnoty na odporu 10 ohmů 

 [mA] 

0 0  0 0 

1 0,8   8 

2 0,75   7,5 

3 0,66   6,6 

4 0,77   7,7 

5 0,75   7,5 

5,5 0,75   7,5 

0,295 47,5 9,8 475 

0,275 40,2 9,9 402 

0,279 35 5,6 350 

0,278 29,6 4,7 296 

0,291 24,7 4,5 247 

0,302 20 1,1 200 

0,3 15 1,1 150 

0,301 9,9 0,28 99 

0,32 4,5 0,16 45 

 
 

 

Tab. 5.2: Dusík 100%, průtok 200 ml.min-1 

 

U 

[kv] 

I 

[mA] 

Perioda 

[ms] 

naměřené hodnoty na odporu 10 ohmů  

[mA] 

0 0 0 0 

1 0,8   8 

1,5 0,69   6,9 

2 0,75   7,5 

2,5 0,77   7,7 

3 0,7   7 

3,5 0,77   7,7 

4 0,79   7,9 

4,5 0,68   6,8 

0,278 43,4 9,9 434 

0,281 35,4 4,6 354 

0,282 30,1 6,6 301 

0,283 25,3 3,4 253 

0,285 20,2 4 202 

0,286 15,2 0,2 152 

0,292 10,1 0,24 101 

0,317 5,1 0,04 51 
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Tab. 5.3: Dusík 97% + metan 3%, průtok 100 ml.min-1 

 

U 

[kv] 

I 

[mA] 

Perioda 

[ms] 

naměřené hodnoty na odporu 10 ohmů 

[mA] 

0 0 0 0 

1 0,86   8,6 

2 0,76   7,65 

3 0,68   6,84 

0,382 25,9 37,1 259 

0,386 20,5 9,6 205 

0,399 15,1 3,5 151 

0,442 10 3,1 100 

 

 

 

Tab. 5.4: Dusík 97% + metan 3%, průtok 200 ml.min-1 

 

U 

[kv] 

I 

[mA] 

Perioda 

[ms] 

naměřené hodnoty na odporu 10 ohmů 

 [mA] 

0 0 0 0 

1 0,819   8,19 

2 0,781   7,81 

3 0,648   6,48 

0,387 28,8 8 288 

0,371 24,8 11,9 248 

0,384 19,7 0,64 197 

0,398 15,2 1,6 152 

0,425 10,4 0,67 104 
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Obr. 5.1: VA charakteristika dusíku 100% o průtoku 100 ml.min-1  

 

 

Obr. 5.2: VA charakteristika dusíku 100% o průtoku 200 ml.min-1 
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Obr. 5.3: VA charakteristika směsi dusíku 97% a metanu 3% o průtoku 100ml.min-1   
 

 

 

Obr. 5.4: VA charakteristika směsi dusíku 97% a metanu 3% o průtoku 200ml.min-1   
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5.2.1 Charakteristika oscilace proudu 

Tato charakteristika popisuje průběh oscilace proudu od momentu zapálení až po 

jeho zhasnutí. Je zde vidět, že čistší průběh má proudová charakteristika směsi dusíku 

97% a metanu 3% o průtoku 100ml.min-1 (viz Obr. 5.6), metan má tedy vliv na plynulejší pokles 

proudu. 

 

 
Obr. 5.5: Proudová charakteristika dusíku 100% o průtoku 200 ml.min-1 
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Obr 5.6: Proudová charakteristika směsi dusíku 97% a metanu 3% 

o průtoku 100ml.min-1 

 

5.3 Dynamické charakteristiky a energetické pom ěry 

Bod zadání č. 3 a č. 4 nebylo možné realizovat z důvodu aktuální konfigurace 

reaktoru, ten cestuje po Evropě a je součástí i jiných projektů. S tímto problémem jsem 

se potýkal během měření a nebylo možné ho v zadaném časovém období odstranit.  
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zaměřit se na teoretické informace o plazmatu a elektrickém 

výboji, které jsou úvodem k praktické části práce tj. samostatnému měření                  

VA charakteristiky a porovnání momentů zapálení klouzavého elektrického 

obloukového výboje, tzv. Glid-Arc. Měření bylo prováděno na přípravku pro klouzavý 

elektrický obloukový výboj pomocí digitálního osciloskopu. Tato práce doplňuje již 

probíhající studie věnující se především chemickým vlastnostem látek, jejich přeměně a 

ostatním dějům probíhajícím v reaktoru, o elektrické charakteristiky. V úvodu jsou 

popsány základní vlastnosti plazmatu a některé diagnostické metody. V další části je 

uvedena klasifikace různých typů elektrických výbojů. Závěr práce je věnován popisu 

klouzavého výboje (Glid-Arc), na němž byla prováděna měření elektrických 

charakteristik a studování podmínek zapálení výboje v závislosti na použitém plynu       

a vlivu použitého plynu na průběh VA charakteristiky. 
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8 Použité symboly 

E     velikost intenzity elektrického pole 

eV     elektronvolt, jednotka práce a energie 

K      kelvin, jednotka teploty 

l     proběhnutá vzdálenost 

VA   volt-ampérová charakteristika  

γ      konstanta šíření 

 


