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CílCíl

Sestrojit funkční přístrojSestrojit funkční přístroj

Urychlovat kovové, Urychlovat kovové, 
elektricky  nenabité elektricky  nenabité 
předměty předměty 



  

Dodání energie změnou Dodání energie změnou 
magnetického polemagnetického pole

Lineární vs. kruhovýLineární vs. kruhový
urychlovačurychlovač

Synchronizace cívekSynchronizace cívek

  

TeorieTeorie



  

Schéma zapojeníSchéma zapojení

SpínáníSpínání
cívekcívek
zvlášť zvlášť 
polohou polohou 
kuličkykuličky



  

ZdrojZdroj

Stejnosměrný elektrický proudStejnosměrný elektrický proud

Maximální napětí 19VMaximální napětí 19V

Maximální proud 5AMaximální proud 5A



  

300 závitů, max. 4A300 závitů, max. 4A

600 závitů, max. 2A600 závitů, max. 2A

1200 závitů, max. 1A1200 závitů, max. 1A

2400 závitů, max. 0,5A2400 závitů, max. 0,5A

CívkyCívky



  

KolejniceKolejnice

Provedení: plochá podložkaProvedení: plochá podložka
  kontaktní drátkontaktní drát

Materiál: železoMateriál: železo

Izolovační vrstva: papírIzolovační vrstva: papír



  

KuličkaKulička

Nutné podmínky: elektricky vodiváNutné podmínky: elektricky vodivá
      magnetickámagnetická

Materiál: železoMateriál: železo

Velikost: minimální Velikost: minimální 
    (malá hmotnost)(malá hmotnost)



  

        TestyTesty

Lineární urychlováníLineární urychlování

Řízené manuálněŘízené manuálně



  

KonstrukceKonstrukce

Kruhové urychlováníKruhové urychlování

Automatické spínání cívekAutomatické spínání cívek



  



  



  

Problémy Problémy 
Velké přechodové odpory mezi Velké přechodové odpory mezi 
kuličkou a kolejnicíkuličkou a kolejnicí

Slabý zdrojSlabý zdroj



  

Návrh na řešeníNávrh na řešení
Kolejnice z materiálů s větší vodivostí (Sn, Cu)Kolejnice z materiálů s větší vodivostí (Sn, Cu)

Použití neleštěných kovůPoužití neleštěných kovů

Jádro kuličky z magnetického materiálu, plášť z Jádro kuličky z magnetického materiálu, plášť z 
vodivého (Fe-Cu)vodivého (Fe-Cu)

Silnější zdrojSilnější zdroj



  

LHCLHC MMUMMU

RozpočetRozpočet 3 000 000 000 3 000 000 000 €€ Studentské kapesnéStudentské kapesné

Čas na přípravuČas na přípravu 14 let14 let 34 dní34 dní

Počet pracovníkůPočet pracovníků 10 00010 000 44

MateriálMateriál Elektricky nabitých částic-snazšíElektricky nabitých částic-snazší Elektroneutrální částice-náročnějšíElektroneutrální částice-náročnější

EnergieEnergie Max. energie na svazek částic = 350MJMax. energie na svazek částic = 350MJ
Max. proud na cívku = 12kAMax. proud na cívku = 12kA

Zdroj stejnosměrného elektrického Zdroj stejnosměrného elektrického 
prouduproudu

Max. napětí = 19VMax. napětí = 19V
Max. proud = 5AMax. proud = 5A



  

DěkujemeDěkujeme
  
RNDr. Miloši Pachrovi, Csc.RNDr. Miloši Pachrovi, Csc.
Ing. Vojtěchu Svobodovi, Csc. Ing. Vojtěchu Svobodovi, Csc. 

za jejich čas, ochotu a poskytnuté za jejich čas, ochotu a poskytnuté 
materiály,...materiály,...



  

...i Vám za Vaši pozornost a víru v náš   ...i Vám za Vaši pozornost a víru v náš   
úspěch, píli, pracovitost, vytrvalost,...úspěch, píli, pracovitost, vytrvalost,...
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