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Abstrakt: 

Stanoveným cílem byla detekce �ástic v mlžné komo�e, pozorování jejich drah a seznámení se 
s prací s mlžnou komorou. 
 

1 Historický úvod 
 

Wilsonova mlžná komora byl první fyzikální p�ístroj, díky kterému jsme schopni 
pozorovat dráhy elektricky nabitých �ástic. P�ístroj vynalezl Charles Thomson Rees Wilson 
po�átkem 20. století. Wilsonovi se na skotské observato�i zalíbily efekty vytvo�ené 
p�irozenou mlhou, a proto si mlhu cht�l vyrobit ve své laborato�i. V jeho aparatu�e si všiml 
souvislosti mezi vytvá�ením kondenza�ních jader a ran� objeveného rentgenového zá�ení, což 
bylo základem pro pozorování stop nabitých �ástic, které vytvá�ejí výše zmín�ná kondenza�ní 
jádra. 

V roce 1911 bylo uskute�n�no první pozorování, které ukázalo jednotlivé dráhy �ástic. 
V mlžné komo�e byl v roce 1932 experimentáln� potvrzen pozitron. 

 

2 Princip mlžné komory 

 
Obr. 1 Schéma mlžné komory 

 
 Difúzní mlžná komora je zobrazena na obrázku Obr.1. Je složena z �erné kovové 
desky, která je chlazena na -30°C. Nad deskou je vrstvi�ka sytých par isopropylalkoholu 
(CH3-CHOH-CH3). Páry jsou vyráb�ny ve žlábku díky nah�ívání odporovým drátkem a 
klesají k ochlazené desce. Isopropylalkohol je p�ivád�n trubi�kou do žlábku. Soustava 
chlazené desky a žlábku je uzav�ena sklen�ným krytem, ve kterém je otevíratelná pr�chodka 
pro vložení radioaktivního zá�i�e.  



 Pr�chod ionizující �ástice vrstvi�kou syté páry zp�sobuje kondenzaci páry, kterou je 
možno pozorovat pouhým okem. Zkondenzované kapi�ky je pot�eba odvést pry� od okolní 
syté páry, aby bylo možno pozorovat další prolétající �ástice. K tomuto jsou instalovány 
drátky s vysoký nap�tím nad vnit�ním sklen�ným krytem. �erná kovová deska je uzemn�na, a 
proto vzniká mezi drátky a deskou elektrické pole, které realizuje odvod kapi�ek.  
 

3 Detekce drah jednotlivých �ástic 
 
 Každý druh �ástice má svou typickou stopu. Podle tvaru stopy m�žeme obráceným 
postupem ur�it druh �ástice. Schopnost ionizovat materiál je veli�ina, kterou nazýváme 
ioniza�ní ztráty. Její výpo�et je dán Bethe-Blochovým vztahem: 
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 Ur�uje energii, kterou �ástice p�edává materiálu, kterým prolétá. Tato energie vzr�stá 
s v�tší hmotností �ástice a vyšší rychlostí �ástice. Z tohoto plyne, že t�žší �ástice bude 
vytvá�et výrazn�jší stopu než-li leh�í. Parametr Ze udává po�et elektron� v obalu atomu 
materiálu. 
 

4 Výsledky 
 
 Výsledky jsme po�ídili pomocí digitální kamery, z níž jsme vybrali sérii fotek. 

� Alfa �ástice –  je jádro hélia vzniklé rozpadem nestabilního jádra atom�. Vznikne 
jádro, které má o dva protony a o dva neutrony mén�. Námi zachycený snímek 
zobrazuje alfa �ástice na obrázku Obr.2, na obrázku Obr. 3 jsou zachyceny alfa �ástice 
„vyst�elené“ z Americia. 

                            
Obr. 2 Stopy alfa �ástic                                 Obr. 3 Alfa �ástice z radioaktivního zá�i�e 
 

� Beta �ástice – máme dva druhy: elektron a pozitron. Elektrony se ozna�ují �- a 
uvol�ují se p�i p�em�n� neutron� na proton podle rovnice: eepn ν++→ − . Pozitrony 
se ozna�ují �+ a vznikají p�i p�em�n� proton� v jád�e na neutrony podle rovnice: 

eenp ν++→ + . Pozorovaná dráha je na obrázku Obr.4. 
     

                   
                                                        Obr. 4 Elektron                   



 
� Protony – jedna ze základních stavebních �ástic hmoty, jsou složeny ze t�í kvark� 

(dva kvarky jsou up, jeden down). Na níže uvedeném obrázku Obr. 5 jsou dráhy 
proton�. 

 
                                                                      Obr. 5 Protony 

 
� Miony – �ástice, které jsou t�žké, záporn� nabité, pat�ící do skupiny lepton�, stejn� 

jako elektrony. M�žeme pozorovat jejich rozpad podle rovnice: .µννµ ++→ −−
ee  

Miony se rozpadají na neutrina a elektron. Neutrina jsou velmi lehká a nemají 
elektrický náboj, a proto je nem�žeme detekovat v mlžné komo�e. Na obrázku Obr.6 
pozorujeme rozpad mionu. 

                                          
                                                      Obr. 6 Rozpad mionu 
 
� Gama zá�ení – je to vln�ní, které p�enáší foton. Foton nemá elektrický náboj, tudíž ho 

musíme detekovat pomocí sekundárních proces�. Jako zdroj vysokoenergetických 
gama foton� byl použit kobalt. Tyto fotony mohou zp�sobit fotoefekt nebo 
Compton�v rozptyl (emise elektronu z atomového obalu), nap�íklad obrázek Obr. 7. 
Dále se m�žou konvertovat na elektron a pozitron (obrázek Obr.8). P�i t�chto 
procesech nám vznikají elektrony a pozitrony, které m�žeme vid�t v mlžné komo�e. 



                                                      
                                         Obr.7 Fotoefekt a Compton�v rozptyl     
 
                              

                                                     
                               Obr.8 Konverze fotonu na elektron a pozitron 
 

5 Záv�r 
 
 B�hem miniprojektu jsme si vyzkoušely práci s mlžnou komorou, tj. princip mlžné 
komory, detekci jednotlivých druh� nejen elektricky nabitých �ástic (elektron, mion, 
proton a alfa �ástice), ale i nenabitých foton� gama. Je neuv��itelné, že tento zp�sob 
detekce �ástic byl znám už na za�átku 20. století, a propos mlžná komora se využívá pro 
studijní ú�ely dodnes.  
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