
Назив предмета: Оптичка дијагностика плазме 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Зоран М. Мијатовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: Мастер студије из физике плазме 
Циљ предмета 
Савладавање метода дијагностике плазме применом оптичке спектроскопије. 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 
Опште способности: Оспособљеност за професионалне и научне акивности у обласи дијагностике 
плазме применом оптичкихх спектроскопских метода на научном и индустријском нивоу.  
Предметно-специфичне способности: Оспособљеност за независно постављање и извођење 
експеримената. Примена различитих метода заснованих на оптичкој спектроскопији за одређивање 
основних параметара плазме – електронске температуре и концентрације. Тумачење добијених 
резултата и одређивање грешке мерења. Лако укључивање у научне и индустријске процесе засноване 
на плазма технологијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Температура плазме. Одређивање електронске температуре на основу апсолутног интензитета линија. 
Одређивање електронске температуре из релативних интензитета линија. Одређивање електронске 
температуре из релативнох односа интензитета линије и континуума. Одређивање електронске 
темпреатуре иѕ нагиба континуума. Одређивање температуре тешких честица из Доплеровог профила 
линије. Fowler-Milneov метод одређивања температуре. Одређивање температуре из помераја 
спектралних линија. Електронске концентрација. Одређивање електронске концентрације из апсолутног 
интензитета континуума. Одређивање електронске концентрације на основу Штарковог ширења линија. 
Одређивање електронске концентрације на основу полуширине водоникових линија. Одређивање 
електронске концентрације Inglis-Telerovim методом. 
 
Практична настава  
Примена метода из теоријске наставе за одређивање електронске температуре и концентрације 
плазме импулсних и континуалних извора. 
Семинар: Састоји се у припреми експеримената и обради добијених резултата у облику семинарског 
рада. 
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Број часова  активне наставе предавања: 6 Студијски истраживачки рад: 4 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава 
Практична настава 
Семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинар 30 поена  

Усмени испит 70 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 


