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Abstrakt: 
Mlžná komora je za�ízení umož�ující p�ímo pozorovat dráhy nabitých elementárních �ástic, 
pop�. jejich rozpad�. Cílem našeho experimentu bylo seznámení se s touto metodou 
pozorovaní drah nabitých �ástic. 
 
 
 

1 Úvod 

 
Obr. 1: Schéma mlžné komory 

 
Difúzní mlžná komora se skládá ze základny a pozorovací komory. Uvnit� základny je 
umíst�no chladicí za�ízení, napájecí zdroj, nádrž a �erpadlo na alkohol a programovatelný 
�asový spína�. Pozorovací komora je umíst�na na základn�.  

Dno pozorovací komory, viz obrázek 1, je tvo�eno masivní �ernou kovovou deskou       
45 × 45 cm, která je po celé ploše chlazena na teplotu zhruba -30 oC. Vrchní a postranní st�ny 
pozorovací komory jsou tvo�eny dv�ma sklen�nými ochrannými kryty, p�i�emž jeden je 
umíst�n uvnit� druhého. Ve vrchní �ásti je mezi sklen�nými deskami umíst�na sí� topných 
drát�, které tento prostor vyh�ívají a zabra�ují tak kondenzaci na st�nách pozorovací komory. 
Tyto vodi�e jsou sou�asn� udržovány na vysokém nap�tí, takže vytvá�ejí elektrické pole 
p�itahující ionty. Ve vrchní �ásti vnit�ního sklen�ného krytu je po celém obvodu umíst�n 



elektricky vytáp�ný žlábek, do kterého z ohnuté trubi�ky kape izopropylalkohol             
(CH3-CHOH-CH3). Ten se zde odpa�uje a difunduje z vrchní, teplejší �ásti komory do její 
chladn�jší spodní �ásti, kde kondenzuje a je odvád�n zp�t do rezervoáru. T�sn� nad kapalnou 
vrstvou pokrývající dno pozorovací komory se vytvá�í tenká vrstva p�esycených 
alkoholových par. V ní ionizují prolétávající nabité �ástice podél svých drah neutrální 
molekuly, které p�itahují drobné kapi�ky, a tak dráhy zviditel�ují. Délka a struktura mlžných 
stop je charakteristická pro jednotlivé ionizující �ástice.  

Elementární �ástice mají tak malé rozm�ry, že by je nebylo možné pozorovat ani pomocí 
nejlepších mikroskop�. Za jistých podmínek ovšem mohou vytvá�et stopy, které jsou lidským 
okem pozorovatelné a umož�ují nám tak ur�it, o jaké �ástice se jedná a kudy se pohybují. 
Pohybující se �ástice �, elektrony (pozitrony), protony a miony (všechny nesou elektrický 
náboj) za sebou v pozorovací komo�e zanechávají mlžné stopy. Ty jsou pro jednotlivé �ástice 
charakteristické, a tak je možné ur�it  

• která �ástice mlžnou komorou prolétla,  
• jakou m�la rychlost (energii),  
• zda došlo b�hem jejího letu k n�jaké srážce �i vychýlení dráhy.  

Shora difundující páry alkoholu v t�sné blízkosti ochlazovaného dna pozorovací komory 
ihned kondenzují do drobných kapi�ek. Nad vrstvou již zkapaln�ného alkoholu se nachází 
1 až 2 mm silná vrstva par, které ješt� nejsou zcela zkapaln�né. Práv� v této vrstv� mohou být 
tvo�eny v�tší kapky (oblá�ky) na kondenza�ních jádrech (drobná prachová zrna), nebo 
p�sobením nabité prolétávající �ástice, která ionizuje okolní molekuly alkoholu a ty pak 
vytvá�í mnohem v�tší, okem viditelné kapi�ky tvo�ící mlžnou stopu.  
 
 

2 Mlžné stopy 

 
Obr. 2: Mlžná stopa vytvo�ená � �ásticí  

Obr. 3:Mlžné stopy vytvo�ené protony 

 
Obr. 4: Mlžná stopa vytvo�ená elektronem s 

vysokou energií 

 

 
Obr. 5: Mlžné stopy vytvo�ené n�kolikrát 

odchýlenými elektrony 



 
Obr. 6: Mlžné stopy vytvo�ené elektrony s 

velmi nízkou energií 
 

Obr. 7: Mlžné stopy vytvo�ené protony a 
elektrony 

 
Obr. 8: Mlžná stopa vytvo�ená mionem  

Obr. 9: Dráha vytvo�ená p�i rozpadu mionu 

 
Obr. 10: P�irozené zá�ení pozadí 

 
Obr.11: Po vpušt�ní radioaktivního plynu 

 

 

3 Obrázky z experimentu 
Nejprve jsem se pokusili umístit p�ímo do mlžné komory zá�i�e, ale zá�i�e narušovaly 
mikroklima komory, a tudíž se neobjevovaly žádné mlžné stopy (jak je vid�t z obrázku). Po 
vyjmutí zá�i�� a uvedení komory do p�vodního stavu jsme pozorovali p�irozené zá�ení 
pozadí.  
 

 
Obr. 12: α, β, γ zá�i�e 

 
Obr. 13: P�irozené zá�ení pozadí 



 
Obr. 14: P�irozené zá�ení pozadí 

 
Obr. 15: P�irozené zá�ení pozadí 

 
 

4 Shrnutí 
 
Experimentem jsme zjistili, ze není moc radno jakýmkoli zp�sobem narušovat mikroklima, 
které je v mlžné komo�e. Cht�li jsme se ješt� pokusit zak�ivit dráhy nabitých �ástic 
magnetickým polem a zjistit tak, o jaké nabité �ástice jde, ale nem�li jsme k dispozici 
dostate�n� silné magnetické pole.    
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