
4. Výboje v plynech

Plyny jsou za obvyklých podmínek nevodivé. Ionizujeme-li je, stanou se prostřednictvím kladných 
iontů  a  elektronů  vodivými  a  pokud  se  nacházejí  v elektrickém poli,  vzniká  elektrický  proud  jako 
uspořádaný proud uvedených částic a to ve formě výboje. 

Za běžného atmosférického tlaku může nastat obloukový nebo jiskrový výboj. 
Umístíme-li elektrody do uzavřeného prostoru výbojové trubice, v níž postupně snižujeme tlak,  do

chází k doutnavému výboji, který má různý charakter podle velikosti tlaku v trubici. 

 
Jaké fyzikální jevy demonstrujeme?

4.1.    Jiskrový výboj  [3] E 2.37; [5] E74; [9] E 42; [10] E 120b. 

4.2. Elektrický výboj v trubicích se vzduchem o různém tlaku  [3] E 2.40; [5] E 76; [9]  E 45; 

           [10] E 117.

4.3.     Vlastnosti katodového záření [3] E 2.42; [5] E 77; [9] E 46 - E 48; [10] E 118.

4.4.     Výbojová spektra plynů [4] O 67, O 68; [6] S 26; [10] E 124. 

4.5.     Výbojky s doutnavým výbojem [3] E 2.41; [5] E 79; [7] E 330; [10] E 125.

4.1.  Jiskrový výboj

K uskutečnění experimentů této řady  je používán Ruhmkorffův induktor, s jehož principem činnosti 
a především s bezpečností při práci s ním je bezpodmínečně nutné se  seznámit. 

Ruhmkorffův induktor  [7] je transformátor s otevřeným jádrem. Používá se pro buzení vysokého 
napětí. 

     

4.1. Ruhmkorffův induktor

Primární cívka je tvořena cívkou s malým počtem závitů vodiče na ocelovém jádře. Je připojována 
na zdroj stejnosměrného napětí. Proti jádru je na primární obvod umístěna kotva (3). Jedná se o elek
tromagnetický přerušovač pracující na principu Wagnerova kladívka (podobně jako u zvonku). Jeho 
funkčnost seřizujeme šroubem (5).
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Zapínání a vypínání primárního proudu umožňuje komutátor (4), sloužící též k přepínání polarity 
primárního obvodu.

Sekundární  cívku  tvoří  velký  počet  závitů  délky  mnoha  kilometrů,  vzájemně  velmi  dobře  izo
lovaných v několika sektorech kvůli vysokému napětí, které se na něm vyvíjí. Vývody sekundárního vi
nutí  jsou spojeny s jiskřištěm, tvořeném většinou deskou (1) a hrotem (2). 

4.2. Ruhmkorffův induktor - schéma zapojení a princip činnosti

Při zapojení primárního obvodu se zmagnetizuje jádro, to přitáhne kotvu a tím se primární obvod 
přeruší. Změna vyvolá vznik indukovaného napětí mnohem větších hodnot na sekundární cívce,  do
sahujícího několik desítek až stovky tisíc voltů. 

Systém doplňuje kondenzátor, který zabraňuje výboji v oblasti kotvy a v opalování kontaktů. 
Po zapojení přezkoušíme a seřídíme funkci přerušovače. Vodiče vysokého napětí se nesmí vzá

jemně křížit, dotýkat se primárních přívodů a pokud možno ani desky demonstračního stolu. Po skon
čení práce vypneme nejprve primární obvod.

Sekundární  napětí  je  správně  polarizováno  v případě  výboje  ve  směru  hrot  –  střed  destičky. 
V opačném případě musíme změnit polaritu primárního obvodu komutátorem či přeměnou vodičů na 
akumulátoru. Není možné použít jako zdroje usměrňovač! 

Jiskrový výboj probíhá za běžného atmosférického tlaku ve vzduchu.

Poznámka: Transformátor nesmíme uvést do chodu bez zapojení elektrod jiskřiště! Mohlo by dojít 
 k probití v oblasti sekundárního vedení a zničení celého transformátoru.
Pozor! Při práci s transformátorem je nebezpečí úrazu vysokým napětím.

Co všechno potřebujeme 
Ruhmkorffův transformátor, akumulátor 6 V, spojovací vodiče.

                                 4.3. Demonstrace jiskrového výboje

Jak na to?
Vybíjecí elektrody transformátoru nastavíme do vzdálenosti asi 2 – 5 cm. Po jeho uvedení do cho

du  pozorujeme jiskrový výboj doprovázený praskotem a vznikem ozónu. Postavíme-li výboji do cesty 
např. papír, objevíme v něm malé otvory po výboji.

Zvýšeného efektu dosáhneme při zatemnění místnosti. 
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4.2. Elektrický výboj v trubicích se vzduchem o různém tlaku

Budeme-li čerpat z výbojové trubice vzduch, postupně zvětšíme volnou dráhu elektronů a iontů. Za 
těchto podmínek vznikne samostatný výboj už při nižším napětí než u jiskrového výboje. Postupně 
bude v trubici vznikat doutnavý výboj.

Čerpání vzduchu vyžaduje vývěvu a podstatně by zpomalilo samotný experiment. 
Ve školské praxi se proto používá sada trubic s různým stupněm vakua.

Co všechno potřebujeme?
Ruhmkorffův transformátor, akumulátor 6 V, sadu výbojových trubic se vzduchem různého tlaku, 

spojovací vodiče.

Jak na to? 
Akumulátorovým  zdrojem  napájený 

Ruhmkorffův transformátor postupně připojuje
me na trubice s různým tlakem. Vybíjecí elek
trody nastavíme do vzdálenosti asi 8 cm. Při 
zapojování  spojíme záporný pól  s větší  elek
trodou  (lepší  chlazení),  zpravidla  je  to  horní 
svorka trubic. 

Protože jsou někdy  na školách ještě sady 
trubic se staršími jednotkami tlaku, následující 
tabulka uvádí   příslušný přepočet  do SI  sou
stavy a charakter světelných jevů v trubici.

 4.4. Elektrický výboj v trubicích se vzduchem o různém tlaku

Tabulka přepočtu jednotek tlaku

Jednotky

Torr Pa
Charakteristika výboje

40 5 320 Souvislá,  neklidně  se  vinoucí  červená  křivka  začínající  u  anody  a  sahající 
 téměř až ke katodě.

10 1 330

Vznik anodového sloupce. Výboj se rozšíří do celé šíře trubice a zároveň  se 
zkrátí. Od anody je oddělen tmavým Faradayovým prostorem. Na katodě se 
objevuje doutnavé katodové světlo. 

6 798
Anodový sloupec bledne, rozvrstvuje se. Tyto vrstvy mohou být v klidu nebo se 
mohou mírně pohybovat. Katodové světlo pokrývá celou katodu.

3 399 Vrstevnatý sloupec přestává mít narůžovělou barvu, stává se matně bílým.        

0,14 19
Doutnavé světlo se od katody vzdaluje, vzniká zde tmavý Crookesův prostor. 
Katoda se pokrývá jasně žlutou vrstvou.

0,03 4
Mizí  světelné  úkazy  uvnitř  trubice,  stěny  trubice  zeleně  světélkují,  nejin
tenzivněji proti katodě. Vznik katodového záření.
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4.3. Vlastnosti katodového záření

Katodové záření je proud elektronů emitovaných katodou ve výbojové  trubici s velmi nízkým tla
kem. K demonstraci katodového záření slouží celá řada katodových trubic různých tvarů a s řadou do
plňků umožňujících demonstraci vlastností katodového záření.

Co všechno potřebujeme?
Ruhmkorffův transformátor, akumulátor 6 V, sadu katodových trubic, spojovací vodiče, magnet. 

Jak na to?
a) Katodová trubice s křížem demonstruje přímočaré šíření záření. Na stěně trubice za kří

žem pozorujeme zelenavou fluorescenci skla a ostrý stín kříže. Katodové záření má fluo
rescenční účinky.  Je-li obraz kříže nezřetelný, je nutné změnit polohu komutátoru.

4.5. Katodová trubice s křížem

b) Opakujeme pokus s katodovou trubicí s křížem. Přiblížíme-li k ní tyčový magnet ze stra
ny, shora, jedním pólem, druhým, a pozorujeme vychylování stínu kříže. Ověřujeme tím 
skutečnost, že katodové záření je proud záporně nabitých částic.

4.6. Vychýlení stínu kříže v katodové trubici
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c) Katodová trubice s mlýnkem,  který se lehce otáčí a zároveň  posunuje po skleněných 
kolejničkách.  Experimentem dokazujeme,  že katodové záření  je  proud hmotných částic 
mající mechanické účinky. Proud elektronů uvede mlýnek do pohybu.

4.7. Katodová trubice s mlýnkem

d) Trubice s plíškem uprostřed katodové trubice demonstruje tepelné účinky katodového zá
ření. Plíšek se uvnitř trubice rozžhaví.

Poznámka: V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků omezíme experimenty jen na nezbytně 
nutnou dobu. 

4.4. Výbojová spektra plynů

Pomocí spektroskopu a výbojových trubic lze pozorovat emisní čárová spektra různých plynů: so
díku, draslíku, rtuti, neonu, vodíku, oxidu uhlíku, atd. V praxi je tento experiment výchozí pro podstatu 
spektrální anylýzy. Na školách bývá ve fyzikálních sbírkách sada výbojových trubic pod názvem Ge
isslerovy trubice.

Co všechno potřebujeme?
Soupravu  trubic  s  různými  plyny, 
Ruhmkorffův  transformátor,  akumulátor 
6 V, spektroskop, případně reostat 
11 Ω/5,5 A.

Jak na to?
Trubice  postupně  připojujeme  pomocí 
vodičů k Ruhmkorffovu transformátoru a 
pomocí  spektroskopu  [7] lze  sledovat 
čárová spektra plynů.

       4.8. Sada výbojových trubic s různými plyny
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4.5. Výbojky s doutnavým výbojem

Výbojky jsou skleněné trubice nebo baňky naplněné různými plyny (sodíkem, neonem, héliem)  či 
parami kovů (rtuti). Výbojem mezi elektrodami vzniká elektromagnetické záření - světlo a ultrafialové 
záření. Ve školní výuce se pomocí výbojek demonstrují vlastnosti ultrafialového záření a pomocí vý
bojek s různými plyny k pozorování spektrálních čar.  

Doutnavka je nízkotlaká výbojka (řádově 103 Pa), v níž vzniká doutnavý výboj kolem katody. Zá
palné napětí doutnavek je 80 - 150 V, pracovní proud 1 až 5 mA. V případě, že doutnavka nemá ve 
své patici ochranný rezistor (Gehrkeho trubice), je nutno jej do obvodu zařadit. 

Gehrkeho trubice je typ doutnavky s protáhlými drátovými elektrodami 
Ostatní doutnavky se používají v praxi jako signální ke kontrole přítomnosti napětí, případně jeho 

polarity.

Co všechno potřebujeme?
Gehrkeho trubici, signální doutnavku, zdroj stejnosměrného napětí 0 - 250 V, zdroj síťového napětí, 

rotující zrcadlo, rezistor 30 kΩ.

Jak na to?
a) Pokusy s Gehrkeho trubicí
Gehrkeho trubicí lze demonstrovat měnící se polaritu střídavého napětí. Připojíme-li ji na stejno

směrné napětí, bude svítit pouze katoda. Pozorováním trubice po přiložení střídavého napětí, budou 
svítit obě elektrody. Necháme-li však toto světlo dopadat na rotující zrcadlo [7], zjistíme, že elektrody 
svítí střídavě, podle toho která z nich je právě katodou.

 
4.9. Schéma zapojení Gehrkeho trubice

b)    Pokusy s doutnavkou
Signální doutnavku postupně připojíme ke zdroji stejnosměrného a střídavého napětí a opět pozo

rujeme její světlo přímo nebo v rotujícím zrcadle. 
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