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POHYBY ČÁSTIC V HOMOGENNÍM 

MAGNETICKÉM POLI 
(zásobník úloh a námětů do výuky) 

Zásobník slouží jako zdroj příkladů a námětů pro učitele, tudíž zde nejsou metodicky rozpracované 

hodiny. Vyučující zde ale naleznou nápady, které mohou zakomponovat do výuky. 

Zásobník je rozdělen na následující části: 

● Zásobník úloh – základní úroveň 

● Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

● Náměty do výuky 
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Zásobník úloh - základní úroveň 

1. Elektron s nulovou počáteční rychlostí umístíme do homogenního magnetického pole.  

Elektron: 

a. se začne pohybovat ve směru indukčních čar magnetického pole 

b. se začne pohybovat proti směru indukčních čar magnetického pole 

c. se začne pohybovat kolmo ke směru indukčních čar magnetického pole 

d. se začne pohybovat chaoticky 

e. zůstane v klidu 

Vyberte správnou odpověď. Vliv tíhového pole zanedbejte. Ověřte s pomocí aplikace Hrátky 

s fyzikou: Pohyby částic v homogenním magnetickém poli. 

Řešení: e) Elektron zůstane v klidu. 

2. Jak velkou silou působí magnetické pole s indukcí 0,1T na proton, který do tohoto pole 

vložíme? Odpověď ověřte s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyb částic v homogenním 

magnetickém poli. 

Řešení: Síla je nulová.  

3. Po jaké trajektorii se bude pohybovat proton s nenulovou počáteční rychlostí, jestliže směr 

vektoru rychlosti je opačný ke směru indukčních čar? Odpověď ověřte s pomocí aplikace 

Hrátky s fyzikou: Pohyb částice v homogenním magnetickém poli. 

Řešení: Pohyb po přímce 

4.  Na obrázku jsou trajektorie tří různých izotopů v magnetickém poli. O jaké částice se může 

jednat? 

 

Řešení: 

Částice s největším poloměrem odpovídá izotopu vodíku se třemi nukleony (tritium). Částice 

s nejmenším poloměrem odpovídá izotopu vodíku s jedním nukleonem (proton). Částice 

s největším poloměrem odpovídá izotopu vodíku se dvěma nukleony (deuterium). 
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Zásobník úloh – pokročilá úroveň 

1. Na obrázku 1 je cyklotron. Ionizované částice se v něm pohybují po kruhové dráze ve vnitřní 

části zařízení. Jaké nejvyšší rychlosti může dosáhnout částice α, pokud je intenzita 

magnetického pole uvnitř cyklotronu 2 T? Jaká je kinetická energie částice? Potřebné údaje 

odhadněte z obrázku a tabulek. Ověřte s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyb částice 

v homogenním magnetickém poli. 

 

 
Obrázek 1: M. Stanley Livingston (L) and Ernest O. Lawrence in front of 27-inch cyclotron  in 

DEPARTMENT OF ENERGY. OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS. 10/1/1977-1985. National Archives 

Catalog [online]. [cit. 19.6.2020]. Dostupný na WWW: https://catalog.archives.gov/id/558593 

Řešení: 

Průměr cyklotronu je 27 palců (viz popisek obrázku), což je 68,6 cm. Poloměr je tedy 

34,3 cm. Výsledná hodnotu rychlosti je 6 ∙ 106 𝑚 ∙ 𝑠−1. 

 

2. Do pole vlétne elektron. Parametry pohybu vyčtete z obrázku. Určete magnetickou indukci 

pole, které elektron zakřivilo. Ověřte s pomocí aplikace Hrátky s fyzikou: Pohyb částice 

v homogenním magnetickém poli. 
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Řešení: 

B = 0,028 T, magnetické indukční čáry směřují do monitoru. 

3. Částice s elektrickým nábojem se pohybuje v homogenním magnetickém poli po kruhové 

trajektorii. V programu nastavte libovolnou hodnotu náboje, hmotnosti a rychlosti. Částice 

se pohybuje kolmo k indukčním čarám. Tyto hodnoty v průběhu měření již neměňte! 

a) Doplňte tabulku hodnotami poloměru kružnice, kterou získáte pomocí aplikace: 

B [T] 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,5 2 

R [m]        

 

b) S pomocí počítače vytvořte graf závislosti poloměru této kružnice na indukci 

magnetického pole. 

c) Porovnejte si navzájem tvary grafů, které vytvořili spolužáci. Jsou si grafy podobné, 

nebo v nich nalézáte rozdíly? 

d) O jaký typ úměrnosti se jedná? 
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Řešení: 

Pro proton m = 1. mu = 1,67.10-27 kg, rychlost 3.106 m.s-1  

B [T] 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,5 2 

R [m] 0,313 0,156 0,078 0,052 0,031 0,021 0,016 

 

 
 

Pro α částici m = 4. mu = 6,68.10-27 kg, rychlost 6.106 m.s-1  

B [T] 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,5 2 

R [m] 1,25 0,626 0,313 0,209 0,125 0,084 0,063 

 

 
 

Řešení d) Jedná se o nepřímou úměrnost. 
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Náměty do výuky 

K čemu slouží cyklotron a jaký význam má cyklotronová frekvence? Jaký je rozdíl mezi 

synchrotronem a cyklotronem? K odpovědi využijte internet a uveďte zdroje dle citačních pravidel. 

 

Příkladem pohybu elektricky nabitých částic v magnetickém poli je polární záře.1 

Studiem polárních září se zabýval Kristian Birkeland (1867–1917), který pro vysvětlení polární záře 

sestrojil terrellu. Jeho myšlenky byly potvrzeny satelity 1963-38C v roce 1966 a družicí TRIAD 1 

v roce 1973. Portrét Kristiana Birkelanda s terrellou je na norské dvousetkorunové bankovce. 

a) S pomocí internetu vysvětlete vznik polární záře. 

b) Nalezněte informace o polární záři na jiných tělesech sluneční soustavy. 

 

Co je to Hallův jev a k čemu se využívá Hallova sonda? K odpovědi využijte internet a uveďte zdroje 

dle citačních pravidel. 

 

Pohybu částic v magnetickém poli se využívá u některých typů hmotnostních spektrografů 

v analytické chemii. Kdo a k jakému účelu poprvé využil tuto metodu? 

 

Magnetické pole se využívá v detektorech částic k získání informací o jejich vlastnostech. Na 

internetu nalezněte fotky z bublinkových a mlžných komor. Magnetické pole se využívá též 

u nejmodernějších detektorů, jako je například ATLAS v CERN. S pomocí internetu nalezněte 

informace o tomto experimentu. 

                                                           
1 Zde je třeba mít na paměti, že magnetické pole Země je nehomogenní. Některé jevy související se vznikem 
polárních září tak s pomocí chování elektricky nabitých částic v homogenním magnetickém poli vysvětlit 
nejde.  


