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1. PLASMA

Tia chớp là dạng plasma xuất
hiện tự nhiên trên bề mặt trái
đất

Plasma Mặt Trời

-Plasma laø daïng vaät chaát thöù tö cuûa vuõ
truï
- Ñöôïc goïi taét laø khí ion, caùc electron
thoaùt khoûi haït nhaân vaø bay töï do trong
plasma.
- Phaân loaïi plasma döïa vaøo: nhieät ñoä,
maät ñoä haït, ñoä ion hoùa, ..
-Coù hai loaïi: plasma nhieät ñoä cao, vaø
plasma nhieät ñoä thaáp.
- Söï phoùng ñieän trong chaát khí ñöôïc goïi
laø plasma khí:
+ phoùng ñieän phuï thuoäc
+ söï töï phoùng ñieän

Điều kiện để tồn tại plasma
• Chiều dài plasma khảo sát phải lớn hơn bán
kính Debye
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• Thời gian khảo sát plasma phải lớn hơn thời

gian dao động riêng của plasma:
>> tD

• Môi trường plasma là môi trường liên tục

Söï phoùng ñieän phuï thuoäc
+ Plasma caân baèng : soá haït mang ñieän
maát ñi baèng soá haït sinh ra, tuaân theo
haøm vaän toác Maxwell, coù cuøng nhieät
ñoä , trong quy moâ vuõ truï
+ Plasma khoâng caân baèng: caàn phaûi cung
caáp naêng löôïng ñeå duy trì
Coù hai phöông phaùp ion hoùa chaát khí:
+ nhieät ion hoùa
+ quang ion hoùa

Nhieät ñoä trong tia chôùp coù
theå ñaït ñeán 28000K vaø maät
ñoä e 10 24

Nhieät ion hoùa

•

Khi ñoát noùng chaát khí, caùc phaân töû thu ñöôïc naêng löôïng ñuû lôùn
ñeå coù theå gaây ra söï ion hoùa chaát khí.
Quaù trình naøy deã daøng xaûy ra trong khí coù theá ion hoùa thaáp, ñaëc
bieät trong hôi kim loaïi kieàm
•
Nhieät ion hoùa luoân coù quaù trình nghòch xaûy ra laø quaù trình taùi
hôïp
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• * vaän toác ion hoùa:



• * vaän toác taùi hôïp:
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Quang ion hoùa
Söï taùch nguyeân töû vaø phaân töû khí thaønh caùc ion vaø electron döôùi taùc duïng
cuûa böùc xaï ñöôïc goïi laø quang hoùa.
Ñieàu kieän ñeå coù quang ion hoùa:
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Ñieän töû giaûi phoùng coù naêng löôïng :
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Khi chieáu caùc böùc xaï böôùc soùng ngaén ( tia X, tia gamma), böùc xaï coù naêng
löôïng lôùn, neân quang ion hoùa xaûy ra vôùi cöôøng ñoä cao

Söï töï phoùng ñieän
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Söï töï phoùng ñieän
- Döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng maïnh, một đđiện tử thoát ra từ
catôt sau khi đi được quãng đường d, ion hóa chất khí do đó ta
có số ion được sinh ra là e  1 
- các ion sinh ra chuyển động về catôt làm phát xạ điện tử thứ
cấp  ed  1
với  là số điện tử phát xạ từ bề mặt kim loại.
- Các điện tử này tiếp tục chuyển động đến Anôt và làm ion hóa
chât khí và lại tiếp tục sinh ra  ed  1 ion đập vào catôt và sẽ
có  e  1 điện tử thứ cấp được sinh ra
e d
- Quá trình cứ tiếp tục ta được:
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- Từ đó, ta được mật độ dòng anôt là:
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Định luật Pasen
• Khi tăng thế giữa hai điện cực thì sẽ tăng

nhanh và  e  1 tiến đến 1 -> không cần tác
động bên ngoài, phóng điện vẫn tồn tại được
• Đa số  <<1, nên điều kiện phóng mồi là:
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• Thế mối phóng điện không phụ thuộc vào p, d
riêng biệt mà phụ thuộc vào tích pd

Caùc phöông phaùp laøm giaûm theá moài Vm
1.Duøng kim loaïi coù coâng thoaùt nhoû laøm cathode
2. Duøng hoãn hôïp khí Penning
3. Nhôø nguoàn taùc ñoäng beân ngoaøi: taêng khaû naêng phaùt xaï ñieän
töû vaø gaây ion hoùa maïnh ( ví duï: ñoát noùng cathode, chieáu
böùc xaï coù böôùc soùng ngaén..)

Một số máy dùng trong kĩ thuật để tạo
plasma phóng điện khí
• Glow discharges plasma
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• Cpc: ñöôïc söû duïng trong caùc ngaønh saûn xuaát
cheá bieán baùn daãn

• Icp: plasma coù nguoàn naêng löôïng cung caáp
bôûi naêng löôïng töø tröôøng.

