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POHYBY ČÁSTIC V HOMOGENNÍM  
MAGNETICKÉM POLI 

 (pracovní list – pokročilá úroveň – řešení) 

Vznášející se prachová částice byla v jistém okamžiku vystavena působení velmi silného 
homogenního magnetického pole. Bude tato částice stoupat, klesat, pohybovat se k pólu 
magnetu nebo se bude dále vznášet? Svoji odpověď zdůvodněte. 

 

Urychlovačem elektron získal patřičnou rychlost směrově rovnoběžnou s indukčními 
čarami magnetického pole. Jakým směrem působí magnetická síla na elektron? 

Elektron opustil dané magnetické pole a vnikl do nového homogenního magnetického pole 
s rovnoběžnými indukčními čarami kolmými na směr rychlosti elektronu. Proč se elektron začne 
pohybovat po kružnici? 

Kolikrát oběhne elektron danou kružnici za sekundu, je-li jeho rychlost 16107  sm  a magnetické 

pole je charakterizováno magnetickou indukcí o velikosti T05,0 ? 

Jak závisí doba oběhu elektronu na kruhové trajektorii na velikosti počáteční rychlosti ve stálém 
magnetickém poli? 

Výsledky získané programem: např. při B = 0,01 T 

Rychlost [106 m/s] 1 2 3 4 5 6 

Doba oběhu [10–9 s] 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

 

Na vznášející se částici působí nulová výslednice sil. 

Magnetické pole na částici působí nulovou magnetickou silou. Výslednice sil zůstává stejná. 
Částice se bude vznášet.  

Na elektron působí nulová magnetická síla. 

Na elektron působí magnetická síla, která podle pravidla levé ruky míří vždy kolmo na směr 
rychlosti, což způsobuje zakřivení trajektorie. Křivkou je kružnice. 

Elektron oběhne kružnici zhruba 9104,1   krát za sekundu. 

Při konstantní magnetické indukci doba oběhu nezávisí na velikosti počáteční rychlosti. 


 


 



Klíč řešení 

 

Tento materiál byl vytvořen v rámci  
projektu „Hrátky s fyzikou“, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381 

Jak závisí doba oběhu elektronu na kruhové trajektorii na velikosti magnetické indukce při 
konstantní počáteční rychlosti? 

Výsledky získané programem: např. při v = 16108  sm  

Magnetická indukce [T] 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 

Doba oběhu [10–9 s] 3,60 1,80 0,90 0,45 0,22 0,11 0,06 

 

 

V cyklotronu se částice pohybuje uvnitř dvou polokruhových duantů. Mezi duanty je 
elektrické pole, které urychlí nabitou částici. Získá tak rychlost, se kterou vstupuje kolmo 
k magnetickým indukčním čarám vnějšího magnetického pole do jednoho z duantů, kde 
se pohybuje po kružnici. Při přechodu z jednoho duantu do druhého se částice pohybuje 
po úsečce.  

Fluor-18, který se používá k výrobě 

radiofarmaka, je izotopem fluoru F18

9  

a vylétne ze zdroje ve zjednodušeném 
schématu cyklotronu (na obrázku). Vnější 
magnetické pole má velikost T2,0 . Při 

každém průletu elektrickým polem je 
urychlen dvakrát. Jaký je minimální 
rozměr duantů (maximální průměr 
poslední kružnice), aby se izotop trefil do 
terčíku? 

Počáteční rychlost daného izotopu i rychlost získanou urychlením v elektrickém poli volte pouze 
z nabídky rychlostí v programu. 

  

Při konstantní počáteční rychlosti je doba oběhu nepřímo úměrná velikosti magnetické 
indukce. 

1,67 m 
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Při samovolných přeměnách atomových jader vzniká radioaktivní záření různých druhů, 
které se od sebe liší svou podstatou i vlastnostmi. 

Proč neutronové a   záření mají jiný tvar trajektorie než ostatní druhy záření? 

Vysvětli rozdílnost v chování   a   záření průchodem v homogenním magnetickém poli. 

Vysvětli rozdílnost v chování   a   záření průchodem v homogenním magnetickém poli. 

 

Nepředstavují nabité částice, nepůsobí na ně žádná magnetická síla, která by je zakřivovala. 

  a   jsou opačně nabité částice, proto se budou vychylovat v magnetickém poli každá na 

jinou stranu. 

  a   se liší nábojem i hmotností, proto při stejné počáteční rychlosti se ve stejném 

magnetickém poli budou vychylovat s různým poloměrem křivosti. 


 


