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Abstrakt 

Naše práce má za cíl předvést několik ukázek elektrických zapojení, ve 

kterých vznikají elektrické výboje a takzvané plazma. Přednáška je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se dozvíte 

něco málo o historii, parametrech, druzích a místech výskytu plazmatu. 

Praktická část je již přímou demonstrací elektrických zapojení. 

 

1 Úvod 

 Plazma obecně je považováno za čtvrté skupenství hmoty a tvoří 99% hmoty ve 

vesmíru, ačkoliv na Zemi se běžně prakticky nevyskytuje. V oblasti výzkumu je dnes plazma 

velmi horkým tématem, hlavně ve spojení s termojadernou fúzí, která je nadějí lidstva na 

ekologický a nevyčerpatelný zdroj energie. 

2 Historie plazmatu 

 Poprvé slovo plazma (v ženském rodě) začal používat, v medicíně kolem roku 1800 

jako označení krevní tekutiny, J. E. Purkyně. Označení plazma (střední rod) pro ionizované 

plyny začal v roce 1927 používat Irving Langmuir. Jevy, kdy elektrické pole unáší rychlé 

elektrony a ionty, mu připomněly způsob, jakým krevní plazma nese červené a bílé krvinky. 

Od té doby se studium plazmatu rozšířilo a rozdělilo na tři nejvýznamnější oblasti. Studium 

ionosféry – přírodní plazmatický “strop” nad atmosférou Země, který odráží 

elektromagnetické vlny, dále v oblasti astrofyziky – vesmír je tvořen z 99% plazmatem a tak 

je mu třeba rozumět, a nakonec jaderná fyzika – termonukleární zbraně, reaktory apod. 

2 Plazma – Kritéria a vlastnosti 

Plazma je “kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje 

kolektivní chování“.  Hlavním vlastností plazmatu je, že obsahuje volné nosiče náboje, to jej 

zcela odlišuje od plynů. Plazma je vodivé a silně reaguje na elektrické a magnetické pole. 

Další vlastností je kvazineutralita, to znamená, že plazmový útvar obsahuje stejné množství 

kladně a záporně nabitých částic a navenek působí elektricky neutrálně. 
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3 Plazma – vybrané parametry 

 Prvním parametrem je teplota, podle ní se určují dva druhy plazmatu – vysokoteplotní 

a nízkoteplotní. Střední energie nabitých částic vysokoteplotního plazmatu je 100eV nebo 

vyšší, což odpovídá teplotě 10
6
K. Takovéto plazma se vyskytuje ve hvězdách nebo 

v experimentech s vysokými energiemi. Nízkoteplotní je například v zářivkách nebo 

elektrickém oblouku.  

 Druhým vybraným parametrem je stupeň ionizace – poměr ionizovaných částic vůči 

celkovému počtu částic v útvaru. Je to jeden z nejdůležitějších parametrů a je závislý na 

teplotě. Stupeň ionizace se dá odhadnout pomocí Sahovy rovnice: 

;    

kde ni je koncentrace jednonásobných iontů, nn je koncentrace neutrálních částic, Ui je ionizační potenciál, 

k Boltzmannova konstanta a T je teplota plazmatu. 

 Posledním vybraným parametrem je Debyeovo stínění. Tento jev souvisí 

s kvazineutralitou plazmatu – pokud do plazmového útvaru vložíme pevné těleso s nábojem, 

je jeho náboj odstíněn a ve vzdálenosti zvané Debyeova stínící délka plazma je nadále 

kvazineutrální. Debeyovu stínící délku lze spočítat: 

 

kde  je  permitivita vakua  T + a T −  teploty kladných iontů a elektronů a n0 = n += n − koncentrace nabitých 

částic.  

4 Plazma – dělení 

Plazma se dá dělit několika způsoby, ukážeme si alespoň dva: 

Podle stupně rozkladu atomů: 

 „Běžné“ plazma – elektronové obaly atomů jsou poškozeny (teplotou nebo tlakem) a 

volné elektrony způsobuji plazmatické chování 

 Termonukleární plazma – směs „holých“ jader a volných elektronů, vyskytuje se ve 

hvězdách, tokamacích a při explozi termonukleární pumy. 

 Nukleonové plazma – směs neutronů, protonů a elektronů, jádra byla rozštěpena 

vysokým tlakem nebo teplotou, toto plazma se vyskytovalo ve vesmíru asi s po 

velkém třesku po vychladnutí kvark-gluonového plazmatu 

 Kvark-gluonové plazma – rozštěpeny samotné nukleony, v tomto stavu se nacházela 

látka asi deset mikrosekund po vzniku vesmíru 

 

 



Dále podle stupně ionizace: 

 Slabě ionizované plazma – poměr ionizovaných částic vůči celkovému počtu je 

zanedbatelný 

 Silně ionizované plazma – převláda počet ionizovaných částic 

4 Experimenty 

 Všechna tři zapojení se opírají o Teslův transformátor jakožto zdroj slabého 

elektrického proudu o vysokém napětí a vysoké frekvenci. Na výstup Teslova transformátoru 

budeme postupně připojovat žárovku, nádobu se slanou vodou a vyčerpanou baňku. 

5 První zapojení 

 V tomto zapojení připojíme na výstup transformátoru obyčejnou 75 W žárovku bez 

uzemnění. Vysoký elektrický proud s vysokým ponteciálem připojený na vlákno žárovky si 

hledá cestu ven a při dotyku baňky rukou se objeví uvnitř žárovky elektrické výboje skrze 

plyn v žárovce. 

 

Obr. 1 Schéma prvního zapojení se žárovkou 

6 Druhé zapojení 

 Jedná se o takzvanou Kirlianovu fotografii, někteří lidé v ní vidí životní energii, různé 

aury apod. Jedním z argumentů je, že živá rostlina vykazuje tuto takzvanou auru a mrtvá, čili 

vyschlá nikoliv. Z vědeckého hlediska se jedná pouze o to, že živá rostlina je plná vody, čili 

vodivá, kdežto suché listí je nevodivé. Výstup z transformátoru ponoříme do slané vody 

v kádince a tu položíme na vodivou podložku připojenou na zem. Mezi deskou a kádinkou se 

objeví miniaturní výboje, a pokud mezi kádinku a desku vložíme například rostlinu nebo 

různé vodivé předměty objeví se na jejich okrajích miniaturní výboje a vykreslí tak obraz 

předmětu nebo zmiňovanou auru chcete-li. 

 

Obr. 2 Schéma zapojení Kirlianovy fotografie 

 



7 Třetí zapojení 

 V posledním zapojení připojíme upravenou sklenici od tatarské omáčky 250ml víčkem 

k výstupu transformátoru a na zem alobalem připevněným zvenčí na dno sklenice. Sklenice je 

zároveň napojena na vývěvu a připravena k čerpání. Po připojení elektrického napětí můžeme 

pozorovat velmi jemnou fialově zbarvenou mlhu tvořenou nabitými částicemi. Když začneme 

čerpat sklenici, sledujeme, jak výboj uvnitř sklenice pomalu houstne, a mění se v otáčející se 

mohutný útvar, který s ubývajícím tlakem slábne a přemění se v hustou fialovou mlhu. 

 

Obr. 3 Schéma zapojení s vyčerpanou sklenicí 

8 Závěr 

 Naše práce nebyla experimentem, ani naučnou přednáškou, nýbrž demonstrací tří 

elektrických zapojení, při kterých vzniká jedna z forem plazmatu a které si při troše námahy 

může každý postavit doma viz. odkazy níže nebo email výše. 

9 Poděkování 

 Chtěli bychom poděkovat Ing. Svobodovi za jeho velkou trpělivost, ochotu a 

zapůjčení pomůcek potřebných pro realizaci, předběžné sestavení a vyzkoušení zapojení ve 

školních laboratořích pro fyzikální praktika. 
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