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POHYBY ČÁSTIC V HOMOGENNÍM 
MAGNETICKÉM POLI 

(metodické pokyny pro práci s aplikací) 

Výukové aplikace v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“ umožňují simulaci vybraných dějů a jevů. Tato 

aplikace nám umožňuje simulaci pohybů částic v homogenním magnetickém poli. Po zadání 

vstupních podmínek můžeme studovat pohyb zvolené částice. Pohyby můžeme kdykoliv zrychlit, 

zpomalit či zastavit. Jsou zobrazovány aktuální hodnoty vybraných základních fyzikálních veličin, 

které pohyb popisují (rychlost a poloměr). 

Cíle 

1. Seznámit žáky se základními pohyby v homogenním magnetickém poli. 

2. Pracovat s počítačovou aplikací a intuitivně objevovat její funkce a možnosti. 

3. Posilovat sociální interakce při práci ve skupinách a s učitelem. 

4. Utvářet fyzikální obraz světa. 

Klíčové kompetence 

Materiály, které byly vytvořeny v rámci projektu „Hrátky s fyzikou“, přispívají k utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. 

Klíčové kompetence jsou detailně rozepsány v dokumentu „Metodika projektu Hrátky s fyzikou“. 

Pomůcky 

Počítače s nainstalovanou aplikací Hrátky s fyzikou: Pohyby v homogenním magnetickém poli, 

dataprojektor, pracovní listy, čistý papír, kalkulačka. 

Postup 

1. Instalace aplikace 

Aplikace funguje pouze na počítačích s operačním systémem Windows 10. Instalace se 

provádí přes Windows Store, do budoucna předpokládáme portable verzi. 

2. Ovládání aplikace 

Po spuštění aplikace si uživatel může vybrat z několika možností: 

● Základní úroveň – základní simulace pohybů v homogenním magnetickém poli 

v závislosti na směru původní rychlosti s možností nastavení některých parametrů 

a simulace rozlišení pohybů radioaktivních částic. 

● Pokročilá úroveň – základní simulace pohybů v homogenním magnetickém poli 

v závislosti na směru původní rychlosti s možností nastavení většiny parametrů 

a simulace rozlišení pohybů radioaktivních částic. 

● Samostudium – podrobné vysvětlení probírané látky doplněné o otázky sloužící ke 

zpětné vazbě 

Po spuštění Základní úrovně či Pokročilé úrovně je třeba přidat variantu podle směru původní 

rychlosti nebo simulaci pohybu radioaktivních částic. Podle varianty směru rychlosti 

a obtížnosti lze volit: 

● hodnotu náboje částice v celých násobcích elementárního náboje 

● hodnotu hmotnosti částice odvozenou od hmotnostní atomové konstanty 

● hodnotu rychlosti částice jako násobek 106 m.s-1 
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● hodnotu magnetické indukce pole 

● směr magnetické indukce 

Simulace pohybu se spustí automaticky po zadání údajů. Simulaci lze zrychlit či zpomalit, 

zastavit či pustit od začátku. 

U pohybu se zobrazí základní parametry pohybu – rychlost a poloměr kruhové trajektorie. 

Z grafu lze vyčíst přibližné hodnoty poloměru. 

Samostudium je určené pro žáky střední školy, kteří si chtějí látku nastudovat sami. Součástí 

této části jsou i kontrolní otázky, které umožní ověřit pochopení látky.  

3. Průběh hodiny 

V úvodu hodiny seznámí učitel žáky s tématem hodiny a s jejím průběhem. Krátce zopakuje 

probranou problematiku pohybů částic v homogenním magnetickém poli. 

Žáky rozdělíme do skupin po dvou až čtyřech. Každá skupina bude mít k dispozici počítač 

s nainstalovanou aplikací Hrátky s fyzikou: Pohyby částic v homogenním magnetickém poli, 

pracovní list, papír, kalkulačku a psací potřeby. Učitel může na dataprojektoru ukázat 

ovládání aplikace. 

4. Pracovní listy 

Po pokynu učitele žáci začnou ve skupinách vypracovávat pracovní list dle učitelem zvolené 

obtížnosti. Základní úroveň je určená pro běžné hodiny fyziky, pokročilejší úroveň je určena 

pro fyzikální seminář. Je však na každém učiteli či škole, jakou verzi použije, protože každá 

škola má svůj školní vzdělávací plán. 

 Pracovní list- základní úroveň 

Úvod pracovního listu vede k seznámení se s aplikací. Žáci postupně na čtyřech 

úlohách projdou a vyzkouší všechny volby směru a velikosti rychlostí, které aplikace 

umožňuje.  

Na základě svých znalostí by měl žák ověřovat své hypotézy o pohybu částic za 

daných podmínek.  

Ve třetí úloze žák ověří platnost Flemingova pravidla levé ruky a následně pomocí 

volby parametrů dojde k závěrům o závislosti poloměru kružnice, po které se částice 

pohybuje, na indukci a počáteční rychlosti. Pro nadané žáky je možné z anylýzy dat 

sestavit i tabulky a dojít k přesné matematické závislosti mezi zadanými veličinami. 

Ve čtvrté úloze žáci aplikují výsledky z úlohy 3 na reálnou situaci v hmotnostním 

spektrografu. Pomocí rozboru hodnot ze simulace se pokusí vyřešit poslední úlohu. 

Pracovní list – pokročilá úroveň 

Úlohy pracovního listu jsou koncipovány jako analýza údajů získaných z aplikace 

s následným vyvozením závislostí mezi veličinami. 

V úvodní úloze a v úloze 2ab žák vyzkouší pomocí simulačního programu situace, 

kdy na částici nepůsobí magnetické síla. 

Pomocí volby parametrů dojde k závěrům o závislosti frekvence a periody pohybu 

na indukci a počáteční rychlosti. Pro nadané žáky je možné z anylýzy dat sestavit 

i tabulky a dojít k přesné matematické závislosti mezi zadanými veličinami. 
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Ve třetí úloze žák s využitím hodnot grafu určuje velikost cyklotronu. Před 

vypracováním je vhodné provést odhad řešení. Výsledky úlohy jsou srovnatelné 

s realitou. 

Ve čtvrté úloze žáci využijí hodnot z aplikace pro vysvětlení pohybu radioaktivních 

částic, které se dostanou do magnetického pole. 

Pro nadané žáky je možné diskutovat podmínky, které ovlivní poloměry drah částic. 

Žáci cca 30 minut vypracovávají pracovní listy pomocí výukové aplikace. Učitel pomáhá 

studentům s pracovními listy, ukazuje jim ovládání aplikace a případně pomáhá s výpočty. 

Posledních 15 minut učitel se studenty projde pracovní list, ukáže řešení v aplikaci přes 

dataprojektor či na tabuli s postupem řešení. 

Následuje shrnutí hodiny. 

5. Zásobník úloh a námětů do výuky 

V případě, že učitel či žáci chtějí v dalších hodinách využít tuto aplikaci, je k dispozici 

zásobník úloh s řešením a dalšími náměty do výuky. 

Přílohy 

1. pracovní list – základní úroveň 

2. pracovní list – pokročilá úroveň  

3. zásobník úloh a námětů do výuky 
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