Студијски програм: Интегрисане академске студије мастер ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ
Назив предмета: Физика јонизованих гасова
Наставник: Радомир Кобиларов
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Основи електронике, Oснове физике атома и молекула
Циљ предмета
Упознавање студената са процесима у јонизованим гасовима и плазми
Исход предмета
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене:
Опште способности: праћења стручне литературе; стиче искуства и знања за поставку нових експеримената
примењивих у електроници, атомској физици , физици нових материјала и др.
Предметно-специфичне способности: студенти стичу знања о елементарним процесима у јонизованим
гасовима и плазми. На основу тог знања упознају се са веома широком применом
јонизованих гасова у свим областима живота.
Садржај предмета
Теоријска настава
Процеси јонизације гаса. Основни елементи кинетике елементарних процеса. Степен јонизације и принцип
детаљне равнотеже. Основе кретање наелектрисаних честица у гасу. Несамостално пражњење. Таусендове
области. Самостална прежњења. Основе тињавог пражњења, короне, лучног пражњења,варнице и
високофреквентних пражњења. Неке од примена електричних гасних пражњења. Основне
карактеристикеплазменог стања.
Практична настава
Вежбе које прате садржаје теоријске наставе: Провера Пашеновог закона. Одређивање излазног рада катоде.
Снимање волтамперске карактеристике лука. Одређивање расподеле потенцијала код тињавог пражњења.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања (3 часа недељно, у току семестра), рачунске вежбе (1 час недељно, у току семестра), практична
настава (1 часa недељно, у току семестра).
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
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активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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