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Урок № 1 

Тема: Види газових розрядів та їх застосування у газорозрядних приладах.  

 

Мета уроку: розглянути види газових розрядів та їх застосування. 

Носіями зарядів у газах є електрони і іони. 

Газовий розряд - сукупність процесів, що виникають при протіканні електричного 

струму_через речовину, що знаходиться в газоподібному стані. Зазвичай перебіг 

струму стає можливим тільки після достатньої іонізації газу і утворення плазми. 

Залежно від різновиду розряду газорозрядних прилади поділяються на: 

- прилади із несамостійний розрядом (у яких катод розжарений і носієм зарядів у 

них крім електронів та іонів, що створюються іонізацією газів, є електрони, які 

випромінюються розжареним катодом); 

- прилади із самостійним розрядом (які мають холодний катод і носієм зарядів у 

них є електрони і іони, що створюються іонізацією газів). 

Іонізацією називається процес, внаслідок якого у нейтральному газі створюються 

іони. 

Іонізація газу відбувається під дією таких чинників:  

- нагрівання; 

- природної та штучної радіації; 

- світлових і рентгенівських променів; 

- електричних і магнітних полів. 

Види газових розрядів: 

- іскровий; 

- дуговий; 

- коронний; 



- тліючий. 

Іскровий розряд (іскра електрична) - нестаціонарна форма електричного розряду, 

що відбувається в газах. Такий розряд виникає зазвичай при тиску порядку 

атмосферного і супроводжується характерним звуковим ефектом - «тріском» 

іскри. Температура в головному каналі іскрового розряду може досягати 10 000 К. 

У природі іскрові розряди часто виникають у вигляді блискавок. Відстань 

«пробиває» іскрою в повітрі залежить від напруги і вважається рівним 10 кВ на 1 

сантиметр. 

Дуговий розряд — вид самостійного газового розряду, який виникає за високої 

температури між електродами, розведених на невелику відстань і 

супроводжуються яскравим світінням у формі дуги. 

Коронний розряд - це тип газового розряду, що виникає в сильних неоднорідних 

електричних полях навколо електродів із великою густиною. Проявляється 

візуально у вигляді світіння навколо гострих кутів електрода. Напруженість 

електричного поля, що необхідна для виникнення коронного розряду, повинна 

перевищувати 30 000 Вольт/см. 

Тліючий розряд — тип газового розряду із неоднорідним 

розподілом електричного поля між катодом і анодом. 

Застосування газових розрядів: 

Тліючий розряд використовують у лампах денного світла, стабілізаторах напруги, 

катодному розпиленні матеріалів, рекламних газорозрядних трубках. 

 Іскровий проміжок застосовується як запобіжник від перенапруження в 

електричних лініях передач (наприклад, у телефонних лініях). Якщо поблизу лінії 

проходить сильний короткочасний струм, то в дротах цієї лінії 

індукуються   струми, які можуть зруйнувати   установку, і небезпечні для життя 

людей. 

Дуговий розряд знайшов застосування в ртутному випрямлячі, що перетворює 

змінний електричний струм в струм постійного напряму. Дуговий 

розряд застосовується як джерело світла і в наші дні, наприклад, у прожекторах і 

проекційних апаратах. 
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Коронний розряд застосовується_для очищення газів від пилу та інших забрудне

нь, для діагностики стану конструкцій. 

 

Урок № 2 

Тема: Будова і принцип дії газорозрядних приладів 

Мета уроку: ознайомитись з газорозрядними приладами їх будовою і принципом 

дії. 

Газорозрядними приладами називаються прилади, робота яких базується на 

використанні явища електричного розряду в газах. 

 

Газотрон являє собою двоелектродний іонний або газорозрядний прилад, 

призначений для випрямлення змінного струму. 

Це найпростішій прилад дугового розряду. Будова: скляна колба газотрона 

заповненої інертнім газом (аргоном, гелієм, ксеноном) або парами ртуті, Анод 

газотрона виготовляють із нікелю або графіту. Катод — вольфрамовий з 

нанесеним шаром оксидів різних металів. У середині розміщено два електроди - 

катод и анод. Конструкція дає можлівість при порівняно невеликих анодних 

напругах утворюваті режим дугового розряду, минаючи фазу тліючого розряду. 



Тиратрон відрізняється від газотрона наявністю третього електрода — сітки, яка 

керує моментом запалювання дуги. 

 У скляному балоні тиратрона, наповненому сумішшю інертних газів, розміщують 

анод , катод  і сітку. Катод оточений металевим екраном, який виключає 

можливість виникнення електричного поля між анодом і катодом поза сіткою. У 

верхній частині екран закритий сіткою, яка має форму диска з отворами. Вивід 

анода знаходиться у верхній частині балона, виводи катода й сітки — на цоколі, в 

нижній частині балона. 

Розрізняють тиратрони з гарячим нагрівним катодом, які працюють у режимі не 

самостійного розряду, і з холодним катодом, які працюють у режимі самостійного 

розряду.  
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